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تقديم

هيكلسميرالدكتوربقلم

مابعدهذا،زماننافيالعلمطلابيحتاجهماأكبرهووالتعبيرالكتابةفنإن

الدراسيةمراحلهمفيطلابناويعاني.الفنهذافيالملحوظالنسبيالتراجعشاهدنا

ويؤثر،العلميتقدمهميحكمالذي،الهامالموضوعهذافيعامضعفمنالمختلفة

التعبيرأنكما،الجميعيتقنهلافنالكتابةأنأيضأونعلم.الدراسيتحصيلهمعلى

الآخر.أحدهمايكملتوأمانفهما،الكتابةفنعنأهميتهفييقللا

يستثنىولا،أخرىدونجامعةعلىيقتصرلاالفنهذافيالعامالضعفإن

الكبير،العرببمالوطنفيالعلمدوركافةفيمنتشرلأنه،الكلياتمنكليةمنه

فيهاللخوضهناالمجالليس!،متنوعةمتعددةودوافعه،كثيرةذلكوأسباب

عنها.والحديث

بحوانبهاوالتعبيرالكتابةقضاياتعالجالتيالمؤلفاتأهميةتبرزهنامن

خليلفخريللأستاذوالتعبير(للكتابةالفنية)الأسسكتابويأتي،المختلفة

العلميةالجوانبتكتمللاالذيالموضوعهذاثغراتمنخطيرةثغرةلسدالنجار،

وبإتقانه.بهإلا

فيأوجدقدفصلأ،عشرأحدفيالمنتشرةالكتابموادعلىاطلاعيان

الجهدلهذاوبمؤلفه،بالكتابمشيدأالتقديمهذاكتابةعلىوحفزني،الأملنفسي

سواءالمؤلفخبرةأنكماالكتابعليهااشتملالتيوللموضوعات،المبذول

علىقادرأجعلتهقد،التطبيقيالتعليميالمجالفيأمالأكاديمي،المجالفيكانت

مما،المختلفةالعلمدورفيالطلابمنهايعانيالتيالضعفمواطنعلىيدهوضع

كلياتفيللطلابليقدموالتعبير،الكتابةفنفيوالتأليفالبحثمتابعةمنمكنه

بها.يستهانلاعلميةوذخيرةناجحأ،علاجأ،والآدابالتربية
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هذامثلإلىالحاجةمدىالأولىللوهلةيدركالكتابلفصولالمتصفحإن

تنميالتيالمختلفةالكتابةقضاياوتطبيقيأ،نظريأفيه،عالجقدمؤلفهلأن،الكتاب

إلىالمختلفةمراحلهفيالكريمالقرآنجمعفمن.الطلابلدىالمتعددةالمهارات

ونشأة،البيانوعلماللغةعلمإلى،الجيدةالفنيةالمهارةواكتسابالكتابةأهميةإبراز

غيرإلى،الترقيموعلاماتالإملائيةالضوابطإلى،الجيدةوصفاتهاالعريبةالكتابة

يحمدجهدأبذلقدالمؤلفأنإلىنطمئنيجعلناوالتعبير،الكتابةبفنيتعلقمماذلك

بموضوعينكتابهيغطيأنالنجارالأستاذيفتولم.المجالهذافيقدمهلما،عليه

العاشر،الفصلفيعالجهالذي(التلخيص)فنوهما،الأهميةمنكبيرجانبعلى

الموضوععليهيشتملمايخفىولاعشر.الحاديالفصلفيبحثأ(تكتبو)كيف

عدممنالطلابهؤلاءيعانيبينما،الطلاببينمتوفرةتجدهالاجديةمنالأول

الفصلفيلهالتعرضالمؤلفحاولماوهذا،دقيقةعلميةبصورةبحثكتابةمعرفة

كتاببحقهووالتعبير(للكتابةالفنية)الأسسكتابإن.الكتابمنعشرالحادي

مكتبةكلتضمهبأنجديروهو،باحثأو،دارساوعلم،طالبعنهيستغنيلا

كلياتفيخاصةخمةفوائدمنعليهيشتمللما،والأدبيةالعلميةذخيرتهاإلىعربية

تطبيقية.جوانبمنيحتويهولما،والآدابالتربية

هذافيجهدهسيواصلالنجارخليلفخريالأستاذانيقينعليوإني

التوفيقلهمتمنيأعلم،وطالبدارسلكلالأدبينتاجهليكونالأكاديميالميدان

.والفلاحوالنجاح

الدكتور

هيكلسمير
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الأولالفصل

العربيةالثقافةإليناوصلتكيف

أولولكن،العمومبوجهكاتبينولاقارئينغيربلغاءفصحاءالعربكان

العربجميععندللعلمالبدائيةالطريقةوهي،الروايةكانتالعلملنشرمحاولة

فيظهرماوهذاوالأمانةالكاملةوالدقةالبالغبالحرصتمتازالروايةوكانتقديمأ،

بعد.فيماالشريفوالحديثالكريمالقرآنحفظ

منالكتابةعلىحثالكريموالقرآنجدأ،محدودينفكانواالعربكئابأما

خلق!خلقالذيربكباسماقرأ):العلقسورةفيالعليمعلىحثهخلال

علقمنالإنسان الإنسانعلمبالقلم!علمالذي!الأكرموربكاقرأ!

!.)1(يعلملمما

فيآيةأطولوهيالبقرةسورةفيالذينآيةفيالكتابةعلىالحثجاءثم

مسمىأجلإلىبدينتداينتمإذاآمنواالذيأيهايا):الكريمالقرآن

!.)2(بالعدلكاتببينكموليكتبفاكتبوه

.الأسريعلمهمالذينهؤلاءأحداللهرسولكاتبثابتبنزيدوكان

عليهاللهصلىاللهلرسولكتبأنصاريأولكعب"بنأبي"وكان وسلم.

قريش.منلهكتبمناولسرحأبيبنسعدبنالله!عبدوكان

وسلمعليهاللهصلىاللهلرسولكتبواالذينعددأنسيدهابنأوردوقد كاتبأأربعينزهاء

القرآنيكتبونالكتابهؤلاءكانوقدالأربعة)3(الراشدونالخلفاءمقدمتهموفي

.5أ-:العلقسورة)1(

282.:البقرةسورة)2(

.11صوشرحها.النصوصتحقيق-هارونمحمدالسلامعبد)3(

2--ا



عليهاللهصلىالرسوللأنقليلأ،إلاالحديثمنيكتبواولم،الرسولمنسماعهبعدالكريم وسلم،

الكريم.بالقرآنالحديثيختلطلاحتىذلكعنينهىكان

كبيرعددواستشهداليمامةمعركةفيالقتلواستحربكرأبوالخلافةوليولما

الخطاببنعمرطلب،الكريمالقرآنحفظةمنوهمالبدريينالرسولصحابةمن

أبوفاعترضالضياعمنعليهخوفأالرجالصدورمنالقرآنيجمعأنبكرأبيمن

وسلمعليهاللهصلىالرسولعهدفيتكنلمسابقةذلكلأنبكر، عمرمنعديدةمحاولاتوبعد

وقد.الثانيبالجمعيسمىماوهذاالقرآنجمععلىفوافقبكرابيقلباللهفتح

والعسب.البرديونباتوالخشبالأدمعلىكتب

وكتابتهالكريمالقرآنجمع

.مراتثلاثالكريمالقرآنجمعلقد

وسلمعليهاللهصلىالرسولعهدفيكتابتهبمعنىالقرآنجمع:الاولالجمعأ(

وسلمعليهاللهصلىالرسولعلىالكريمالقرآننزل الوحيبعدالرسولفكانمتفرقأمنجمأ

ثمواستظهارهالحفظعلىيعولأنالأميطبيعةومن،يحفظونهوهمأصحابهيخبر

ليحفظوه.مكثعلىالناسعلىيقرأه

آياتهعليهميتلوامنهمرسولاالأميينفيبعثالذيهو):تعالىقال

وقدمبين)1(ضلاللفيقبلمنكانواوإنوالحكمةالكتابويعلمهمويزكيهم

الروايةوحبالحفظملكةوفيهمقلبظهرعنيحفظونبلغاءفصحاءالعربكان

والكتابة.القراءةلعدم

وسلمعليهاللهصلىالرسولحرصمنوبلغ يحرككانأنهوحفظهالقرآناستظهارعلى

.الأوقاتمنكثيرفيبهلسانه

وسلمعليهاللهصلىالرسولكانوقد علىحريصأوكان،الوحيوسطوةثقلمنيعاني

زالوما،واحدةحركةولاواحدحرفمنهيفلتلاحتىقلبهفيوجمعهحفظه

وسلمعليهاللهصلىالرسول .صدرهفيوحفظهجمعهعلىربهطمأنهحتىكذلك

.2آيةالجمعةسورة)1(
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جمعهعليناإن6؟بمبهلتعجللسانكبهتحركلاا:تعاليقال

(1بيانه.)عليناإنثمقرآنه!فاتبعقرأناهفإذا1؟!يملأوقرآنه

وقلوحيهإليكيقضىأنقبلمنبالقرآنتعجلولا!:تعالىوقال

ا.)2(!اعلمازدنيرب

منسنةآخروفيمرةسنةكلالقرآنفيالرسوليراجعجبريلكانوقد

مرتين.عاودهعمره

قرةكانحتىوتفسيرهوتدارسهالقرآنحفظعلىالمسلموناقبلوقد

إياهايعلمهاالقرآنمنسورةزواجهافيمهرهايكونانالمؤمناتمنكثيرعين

زوجها.

هؤلاءأشهرومنالقدرفيتفاوتوعلىالصحابةجميغالقرآنحفظوقد

الزبيربناللهوعبدالعاصبنوعمروعباسوابنهريرةوأبوالأربعةالخلفاء

موضعفيوهذا،سلمةواموحفصةوعائشةومعاويةمسعودوابنوطلحة

اليمامةويوممؤتهيومفيالمسلمينمنقتلوقدالحصر،موضعفيوليسالذكر

صحيحفيوردوقد،الكريمللقرآنالحافظينالصحابةمنومائةأربعين

وسلمعليهاللهصلىالني"ماتقالانهعنهاللهرضيمالكبنأنسعنالبخاري يجمعولم

واسمهزيد"وأبوثابتبنوزيدجبلبنومعاذالدرداءابو،أربعةغيرالقرآن

منبدلأكعببنأبيأنأخرىروايةوفيداوودأبورواهكماالسكنبنقيس

الدرداء.أبي

عن:اربعةعنالقرآن"خذوا:قال!النيأنعمربنحفصعنروايةوفي

منالأولانالاثنانكعب"بنوأبيجبل،بنومعاذ،وسالممسعود،بناللهعبد

الأنصار.منالآخرانوالاثنانالمهاجرين

16.91-الآياتالقيامةسورة)1(

.114الآيةطهسورة)2(
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فيالقرآنجمعداود:أبيسندفيجاءفقدالرسولعهدفيالقرآنجمعأما

كعببنوأبيالصامتبنوعبادةجبلبنمعاذالأنصارمنخمسةاللهرسولعهد

".الأنصاريأيوبوأبوالدرداءوأبي

كعببنوابيوعليعثمان:وهمسبعةالقرآنبقراءةالمسلمينمنواشتهر

.الأشعريموسىوأبومسعودبناللهوعبدثابتبنوزيدالدرداءوأبي

بكتابتهأمرهمالقرآنمنشيءنزلكلماللوحيكئابأوش!الرسولاتخذلقد

الحفظ.علىوالتدوينالكتابةتساعدحتىوالاحتياطوالضبطللتوثيقزيادة

الصديق،بكرأبو:وهماللهرسولصحابةخيرةمنالكتابهؤلاءوكان

سعيد،بنوأبان،طالبأبيبنوعلي،عفانبنوعثمان،الخطاببنوعمر

قيس.بنوثابتثابت،بنوزيدكعب،بنوأبيالوليد،بنوخالد

وعظاموالأديم)4()3(والرقاعواللخاف)2(العسب)1(علىيكتبونهوكانوا

.والأضلاعالأكتاف

الوحيبتوقيفوهووتوصيتهالنيإرشادحسبالآياتترتبوكانت

.السلامعليهجبريل

السوربكليلتزمواولمالقرآنمنلهمتيسرمايكتبونالصحابةبعضوكان

وأكتفأوقرطاسمنلهمتيسرماوبقدروقدرتهمووقتهمطاقتهمحسبوذلك

يكتب.ولاالحفظعلىيعتمدمنالصحابةمنكثيروكانعظم

وسلمعليهاللهصلىالرسولعهدفيكلهمكتوبأكانالقرآنأنمهمةوكلمة الكتابةوكانت

منلهجاتسبعبذلكوالمقصود؟السبعةالأحرفتشملوهيالرسمفيمتفاوتة

هيالسبعواللهجاتقريشلغةرأسهاوعلىالمعروفةالفصيحةالعربلهجات

منه.العريضعلىويكتبوناللينةاطرافهعنهينزعونحيثالنحلجريد)1(

الملساء.الرفيعةالحجارة)2(

الكاغد.ورقمنأوالجلدمنتكونوقد)3(

الجلد.)4(
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:قالوبعضهم(اليمن-تميم-كنانة-هوازن-ثقيف-هذيل-)قريش:لهجات

كاملةالكتابةوكانتقيس(-تميم-كنانة-وضبة-أسد-هذيل-)قريش

واحد.مصحففيمجموعةغيرولكنها

مصاحفولاصحففيالرسولأيامالكريمالقرآنيجمعلملماذا

يعرفلمصافيةوسريرتهمحفاظحالهمفالمسلمونذلك،تتطلبدواعتوجدلما(

القراءةفيالخلافمواطنتظهرعربيةغيرأممتدخلولمالتحريفعنهم

منالكثيروجودلعدمالأساسهوالحفظعلىالتعويلمأمونةفالفتنة.والنطق

.الناسبينالتناولميسورةكتابةأدواتوجودلعدمبالإضافةوالقراء،الكتاب

!)1(لحافظونلهوإناالذكرنزلنانحنإنا):تعالىتالفقد

آياتأوآيةمناللهشاءمابنسخالآياتمنعليهينزلأنبصددالرسولكان2(

الكريم.القرآنمنوالمنسوخبالناسخيعرفماوهذا

مرةينزلولمتقريبأسنةوعشرينثلاثمدىفيمتفرقآمنجمأنزلالقرآنإن3(

.واحدة

يخبرالرسولكانفقد،لنزولهترتيبأوليسوقفيأ،ترتيبأوآياتهالقرآنسورترتيبإن4(

السورةمنالفلانيةالآيةبعديضعوهاوانالسورةمنالآياتموضععنالصحابة

الفلانية.

هـ12سنةعنهاللهبكررضيأبيعهدفيالقرآنجمع:الثانيالجمعب(

منبدريأسبعينمنأكثرواستشهادالردةحروبإبأناليمامةمعركةبعد

الكريم.القرآنحفظة

سالمأجلهمومنالخمسمائةتجاوزقدالحفاظأنالمأثورةالكتبفيوردوقد

حذيفة.أبيمولى

.9آيةالحجرسورة)1(
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بجمعالصديقبكرأبيالخليفةعلىيقترحأنالخطاببنعمردفعمما

القراء.وقتلالحفاظبموتالضياعخشيةالقرآن

وسلمعليهاللهصلىالرسولبهيقملمعمللأنهالأمر؟اولفيالصديقفتردد أنمنوخوفأ

الخطأ.فيالوقوعمنوخوفأالتبديلإلىالتجديديجره

رأيه.علىعمرفوافق،الصديقصدرشرحاللهولكن

الأنصاريثابتبنزيدوهوالأنصاررجالاتخيرةمنرجلأفانتدب

لمالأمرهذاوأنالخطأ،فيالوقوعمنخوفأالأمرزيدرفضوقد.عنهاللهرضي

السابق.فيالرسوليطلبه

أهونلكانأحدجبلحملكلفتمونيلو"واللهالصديقعلىزيدردكانفقد

ذلك".منعلي

فهي.ثابتبنلزيدوعمرالصديقفيهااختارالتيالأسبابأما

الكريم.القرآنحفظةمنأنهأ(

وسلمعليهاللهصلىاللهلرسولالوحيكتابمنأنه2(

عليهاللهصلىالرسولحياةختامفيالكريمللقرآنالأخيرةالعرضةشهد3( وسلم.

خلقه.وكمالامانتهوعظمورعهشدة4(

.النزولوأسبابالوحيلنزولالمتابعينالصحابةمن5(

يسمعوها.لمالتيالقرآنيةالآياتمعرفةفيإليهيرجعونالمسلمونكان6(

:قالأنهثابتبنزيدعنرويوقد

السبعينالقراءاستشهادعقب)أياليمامةأهلمقتلبعدبكرأبوإلمنرسل11

عمرإن:عنهاللهرضيبكرأبوقال،عندهالخطاببنعمرفإذا(،اليمامةواقعةفي

يستمرأناخشىوإنيالقرآنبقراءاليمامةيوماستحرقدالقتلإن:فقالأتاني

،القرآنبجمعتأمرأنارىوإني،القرآنمنكثيرفيذهببالمواطنبالقراءالقتل

عليهاللهصلىاللهرسوليفعلهلممانفعلكيفلعمر:قلت وسلم.
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خير!واللههذا:عمرقال

الذيذلكفيورأيت،لذلكصدرياللهشرححتىيراجعنيعمريزلفلم

عمر.رآه

ماتكتبكنتوقد،نتهمكلاعاقلشابرجلإنكبكر:أبوقالزيد:قال

وسلمعليهاللهصلىاللهرسولعلىالوحيانزله لواللهفوزيد:-قالوقد.وأجمعهالقرآنفتتبع

.القرآنجمعمنبهأمرنيمماعليأثقلكانماالجبالمنجبلنقلكلفوني

وسلمعليهاللهصلىاللهرسوليفعلهلمشيئأتفعلونكيف:قلت فلمخير.واللههو:قال

بكرأبيصدرلهشرحللذيصدرياللهشرححتىيراجعنيبكرأبويزل

وجدتحتىالرجالوصدورواللخافالعسبمنأجمعهالقرآنفتتبعتوعمر،

.غيرهأحدمعأجدهاولمالأنصاريخزيمةأبيمعالتوبةسورةآخر

فكانتبراءةخاتمةحتى"عنتمماعليهعزيزأنفسكممنرسولجاءكم"لقد

حفصهعندثم)1(،خلافتهطيلةعمرعندثماللهتوفاهحتىبكرأبيعندالصحف

الفاروقموتبعدعمر.بنت

عنهالفهرضيعثمانعهدفيالقرآنجمع:الثالثالجمع(ج

بدأواالإسلامفيعربيةغيراممودخولالإسلاميةالفتوحاتاتساعبعد

الأقاليممنإقليمكلفكانحياتهمفيويطبقونهعباداتهمفيالقرآنيقرأون

الكريم.للقرآنالحفاظمنوالتابعينالصحابةمنهنهسمععمنيأخذالمفتوحة

عبدبقراءةالكوفةوأهلكعب،بنأبيبقراءةيقرؤونالشامأهلفمثلأ

اختلفلذلكونتيجة.الأشعريموسىابيبقراءةوغيرهممسعودبنالله

والمقصود،أحرفسبعةعلىنزلالقرآنأنيعلمواأنقبلالكريمللقرآنالنطق

لغةمكانةوأفضلهاأقواهامنالعربيةالقبائللهجاتمنلهجاتسبعبذلك

قريش.

.والترمذيالبخارياخرجهالحديث)1(
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عثمانخطبوقدالبعضبعضهمكفرأنإلىالخلافبهذاالأمروصلوقد

ا.اختلافأأشدالأمصارمنعنينأىفمنتختلفونعنديانتم:فقال

أعلامفجمع،يتسعأنقبلالخرقيتداركأنعثمانأرادلذلكونتيجة

يأمروانالأمصارلتلكترصلمصاحفاستنساخعلىأمرهموأجمعوا،الصحابة

ذلك.سوىمابحرقالناس

إلىالأمرهـفعهد25سنةهـوأوائل24سنةأواخرفيمهمتهعثمانبدأوقد

وعبدالأنصاريثابتبنزيدوهمالصحابةمنوالثقاتالحفاظخيرةمنأربعة

منوكلهم.هشامبنالحارثبنالرحمنوعبدالعاصبنوسعيدالزبيربنالله

ثابت.بنزيدعداماقريش

الذيالمصحفمنهايطلبعمربنتحفصةالمؤمنينأمالىأرسلثم

.الفاروقأبوهاإياهااستودعه

النفرهؤلاءكانفقدالأمريكنومهمارجلآ.عشراثناأخرىروايةفيوقيل

ومقابلةوالروايةالحفظبأصحابيستعينونوكانوا،والتحريالدقةغايةفي

حضرواالذينمنالروايةتكونوأن.التدوينمنيتحققواحتىالرواياتومطابقة

الكريم.للقرآنالأخيرةالعرضة

الأحرفعلىتشتملحتىوالتشكيلالنقطمنخاليةالمصاحفكانتوقد

القبائل.لهجاتمنالسبعة

،واحدةبصورةالقراءاتوجوهفيهاتختلفلاالتيالألفاظرسمواوقد

مصحففيالوجوهبعضيوافقنحطيرسمونهفكانوا،الاختلاففيهيمكنوالذي

،العربعندالمشهورةلهجاتالسبعلمسايرةالأخرىالوجوهيوافقنحطيكتبونهثم

أنيتوهمأنخشيةواحدمصحففيمختلفينبرسمينيكتبوهأنيتحاشونوكانوا

.واحدةقراءةفيبالوجهينمكررأنزلاللفظ
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للكتبةقالأنالجمعفيللكتبةالنورينذووضعهالذيالدستورمنوكان

بلسانفاكتبوه،القرآنمنشيءفيثابتبنوزيدأنتماختلفتموإذا:القرشيين

بلسانهم(نزلفإنما،قريش

لاحتىذلك؟غيرقرآنكلحرقالمسلمينجميعمنطلبالانتهاءوبعد

)2(.والاختلافالخلطيكون

.القرآنجمعباب،القرآنفضائل-كتابالبخاريصحيح)1(

255-026.صص.القرآنعلومفيالعرفانمناهل.الزرقانيالعظيمعبدمحمد)2(

2--و





غلاهاعنالعربيةاللغةتميز

اللغاتمن
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الثانيالفصل

اللغاتمنغيرهاعنالعربيةاللغةتميز

منأصوللغةفهي،والموطنوالنسبالأصلعريقةلغةالعربيةاللغة

الأنباطوهم،الشمالأهللغةإلىجغرافيأوتنقسموالحدود،الأركانثابتةالعرب

العربيةالجزيرةشبهشمالسكنتالتيالقبائلوكلالحيرةوعربوالتدمريون

العربيةالجزيرةجنوبسكانوهمالجنوبأهلولغة،الرافدينوبلادالشاموبلاد

موتوحضرسبأودولةقتبانودولةحميردولةخاصةاليمنأهلمنومعظمهم

.العرببحروسواحل

القبائلكانتفقدونجد،والمدينةمكةوهيالمنطقتينبينالواقعةالمنطقةأما

أهللغةتتقنالقبائلكانتوإن،الجنوبوأهلالشمالأهللهجةمنكلتتكلم

نطقلاختلافلهجةبهافنعنيلغةقلناوإن،الجنوبأهللغةمنأكثرالشمال

شامخةالعربيةاللغةفإنذلكمنوبالرغممعانيها.ومدلولوالكلماتالحروف

لأنمفرداتها؟فيضعفأولاتراكيبهافيفصلأيعنيلاوهذاالقدممنذوعريقة

عريقةلغةالعربيةاللغةفإنولهذا،العالملغاتجميعفيواردوالمعنىالنطقاختلاف

النواحيتخطتوقدلها،المجاورةوالمناطقأهلهابينالانتشارواسعةأهلهاعراقة

والجغرافية.العرقية

وتخطيهاالعربيينوالجنسالموطنمنكلفيالعربيةاللغةاستمراريةإن

سواءأخرىوشعوبأمممعالتعاملعلىوقدرتهاوالحضاريةالجغرافيةالحواجز

أووالزواجالمصاهرةأوالإسلاميةالفتوحاتطريقعنأوالتجارةطريقعن

حضاريةمدلولاتوأعطتاخذتثابتةلغةجعلهاذلككلالحدوديالاحتكاك

العربية.والمنطقةالعربيالعنصرإلىوإنسانية
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اللغاتمنغيرهاعنالعربيةاللغةبهاتتميزالتيالمجالات(أ

يلي:بمااللغاتمنغيرهاعنالعربيةاللغةتتميز

الكريم:القرآنلغةإنها.أ

القرآنربطوبالتالي،العزةربكلاموهوالعربيةباللغةنزلالكريمفالقرآن

وقدتنفصملابعلاقاتبالسماءالأرضوربطبربهالإنسانالعربيةواللغةالكريم

".تعقلونلعلكمعربيأقرآنأأنزلناهإناا:تعالىاللهقولجاء

الجنة:أهللغةالعربيةاللغة2.

الحسابوحينالقيامةيوملغتهمفهيالدنيافيالقوملغةهياللغةأنفكما

العبادربولغةوالثوابالحسابوفيهاالتقاضيفيهاربانيةسماويةلغةأنهابمعنى

الدين.يومفي

مقولبة:مقعدةمقننةلغةإنها3.

أوالصرفأوالنحوفيسواءلغويةوقوانينثوابتذاتلغةأنهايعنيوهذا

بهاالتعاملتحكمالضوابطمنقوالبوفقتسيرفقواعدها،اللغويةالمعارفشتى

الشذوذلأنيعيبها،لافهذافيهاالشاذةالألفاظبعضوردتوإنورسمأ.لفظأ

وبينواإليهأشارواولكن،العربيةعلماءيهملهولم،العالملغاتجميعفيمعروفأمر

قاموقد،الأخرىاللغاتبشذوذذلكقيسإذاقليلوهوالشذوذذلكسبب

بمتابعةالعباسيالعصرمنذالسابقةالعصورفيوصرفييننحويينمناللغةعلماء

والبصريينالكوفيينبيناللغويةبالخلافاتنعرفهماوهذاوتوضيحهذلك

ماوهذابغدادفيآخرينعلماءمنوسطموقفمنطرأومالغويتينكمدرستين

لهولكنمتروكغيرالشذوذأنعلىواضحدليلفهذا،البغداديةبالمدرسةعرف

أمالفعلهواللغويالجذرهلالكلمةأصلبينالخلافمثلوتفسيراتهتخريجاته

اوالفعلأصلهاكانإناللغةيعيبلاذلكفإنذلك،منبالرغمولكنالمصدر

العربية.الكلمةأصولمنوالمصدرالفعللأنالمصدر،
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العالم:لغاتمنغيرهاعنالضادبحرفتفردها4.

أولغاتفيمركبأيكونوقد،الأخرىاللغاتتعرفهلمالضادفحرف

علماءلدىمعروفةللحرفالصوتيةالطبقةبأنعلمأ،أخرىلغاتفيمهملأ

اللغة.فقه

وترعرعها:اللغةاستمرارية3.

زادهاعصرمروكلماالعصور،مرعلىقويةشامخةالعربيةاللغةبقيتلقد

بالقرآنفضلهازادثمالعربيةاللغةالجاهليةفيالعربيتكلمفقدوشموخأقوة

تلكهجرتحيثمكانتها،ازدادتالإسلامفيالأخرىالأمموبدخول،الكريم

التخاطبولغةوالدولةالدينلغةلأنها؟العربيةاللغةوتعلمتلغتهاالشعوب

.والزمانالمكانعالميةلغةأنهابمعنى

الأمم،تلكبزوالولهجاتهالغاتهاانقرضتقدالدولمنكثيرأأنعلمأ

وعرقيأ.جغرافيأالواسعالامتدادذاتالعربيةاللغةعكس

العربية:اللغةتعلمعلىالاخرىالاممإقبال6.

والفكروالحضارةالدينلضرورةالإسلاميةوالشعوبالأممخاصة

إنا):تعالىقال،الكريمالقرآنلحفظالعزةربمناللغةهذهوحفظ،الإنساني

.!)1(لحافظونلهوإناالذكرنزلنانحن

:الارضبقاعمختلففيالعربيةانتشاراللغة7.

منكنوزهناكحيثاللغةلهذهوالشعوبالأممحاجةعلىدلالةوهذه

والتيالعربيةالمخطوطاتفينجدهماوهذاالعربيةاللغةاحتوتهاالإنسانيةالمعرفة

العربية.للبلاداحتلالهمخلالالمستعمرونأخذها

.9آيةالحجر:سورة1()
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إلىوفرسوهنودورومانيونانمنالأخرىالأممعلومالعربترجمفقد

وورقوالعسبوالأكتافواللخافالأدمعلىاليدبخطوكتبوهاالعربيةاللغة

والكاغد.البردي

احتلالهمفترةفيالأوربيوناستطاع،عربيمخطوطمليونمنأكثروهناك

حدودفيإلاالعرببلادفييوجدولامخطوطألفثمانمائةأخذمنالعربيةللبلاد

.مخطوطألفمائتي

كانتحيثوفنونهاومعارفهاالأمملعلوموحافظةحاضنةالعربيةفاللغة

.المأمونالخليفةعهدفيخاصةنشطةالعباسيالعصرفيوالتأليفالترجمةحركة

والمترجمينوالعلماءالمؤلفينعلىوالفضةالذهبالعباسيونالخلفاءأغدقوقد

ذهبأ.المترجمأوالمؤلفالكتابوزنيعطونكانواأنهمحتى

المخطوطاتتلكبذورمنإلاهوماالحديثةالعلميةالنهضةتشهدهوما

وترجموها.وألفوهاالعربرعاهاالتيوالعلوم

العصورمتطلباتاستيعابعلىاللغةقدرة8.

ومعارفوعلومصناعاتمنوالشعوبالأممحياةفيالمستجداتجميعإن

تلكمعرفةعنعاجزةالعربيةاللغةتقفولم،اللغةاستوعبتهاوقيمومشاعر

وفارسيةيونانيةمنالأخرىالأمممفرداتمنكثيرأدخلتقدحيثالمستجدات

العلماءوأخضعهاأصلهاإلىوالإشارةبهاالنطقوتم،الأخرىاللغاتوسائر

ماوهذاوالاشتقاقاتوالتصريفاتالحركاتقبولمنالضبطلعواملالعرب

الأسماء.منالصرفمنالممنوعحالاتوبعضوالمولدالغريببالكلامعرف

:الاشتقاق90

جعلهااللغويةوالسياقاتوالتراكيبالمعانيحيثمنالعربيةاللغةسعةإن

تأخذاللغويالجذرفيالعديدةبمفرداتهافالكلمةاشتقاقيةلغةلأنها،واسعةلغة

الصرفيةالناحيةمنمتعددةتقاليبذاتفالكلمة،الأبنيةخلالمنكثيرةمعان
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المفعولواسمالفاعلواسموالأمروالمضارعالماضيبأنواعهالفعلتشملحيث

الأبنية.منوغيرهاالمكانواسمالزمانواسمالمشبهةوالصفةالمبالغةوصيغة

اللغة:عالمية.،ه

:المقارنالأدبمجالاللغةدخولأ-

طريقعنأخرىامملغاتإلىخرجتاللغةأناللغويةبالعالميةويقصد

والكتابالأدباءكباريقومحيثمتعددةلغويةوفنونونثرشعرمنآدابهافهم

فيتأثرواالأمممنامةعندواللغةالفكرنتاجاتعلىبالاطلاعللأمةوالشعراء

فيأدبيةأعمالبتأليفالفنيةوطرقهاالأسلوبينمطهاعلىويسيرواكضامينها

فيوالتأليفأمةآداببفهمقامواالذينالأدباءمنكثيربهقامماوهذالغاتهم

.المقارنبالأدبيعرفماوهذاأخرىلأمةأدبيمنهجمنفهموهماوفقلغاتهم

الإطارنفس!تحمللأنهاالمقارنالأدبمنواللغاتللآدابالترجمةتعدولا

والمشهدالفكربقاءمعالمفرداتاستبدالسوىللمترجمفضلولاالفكري

بالإضافةالمفاهيموإعادةاللغاتمنلغةفيالفكرنتاجمنالاستفادةأما،والحدث

.الأدبأنواعأعلىوهو،المقارنبالأدبيعرفمافهذاوالتغييروالزيادة

المجالاتفيالأدبيةالاتجاهاتبعضالأخرىالأمممنأخذتالعربيةفاللغة

بشقيهالمسرحيوالأدبكالرمزيةاللغويةوالأساليبالنقدمنالمتعددةاللغوية

رسالةمنالإلهيةالكوميديادانتيالايطاليالأديبأخذوقد.والشعريالنثري

نقلعلىوقدرتهاالأمملمفاهيماتساعهاعلىدلالةالمعريالعلاءلأبيالغفوان

وتأثيرأ.تأثرأالأدبيةألاتجاهات

الدوليةالمحافلفياللغةاستخدامب-

رسميةكلغةالدوليةالمحافلفيبهامعترفاللغةتكونأنأيضأالعالميةومن

فاللغةالغربيةوالجامعاتالدوليةوالمنظماتالمتحدةالأمممنابرعلىللتخاطب

والدولية.والعلميةوالثقافيةاللغويةالمجالاتشتىفيعالميأبهامعترفالعربية
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الأكاديمية؟برامجهافيوالأمريكيةالأوروبيةالجامعاتمنكثيرفيالعربيةاللغةاعتمادج-

الشرقيالركنيسمىأكاديميركنفيهاالأجنبيةالجامعاتمنكثيرأإن

منكبيرعددلوجودخاصةالعربيةهيفيهالمؤلفاتوأكثراللغاتوأقوى

ألفثمانمائةعلىالأجنبيةالبلدانمختلففيعددهايزيدالعربيةالمخطوطات

منكنوعأوالأوروبيةالجامعاتبعضفيكتخصصالعربيةاللغةوتدرسمخطوط

اللغوية.المجالاتفيالشرقيةللدراسةالمتطلبات

التيالعلميةللقيمةوالعربيةالعربيقدرونالمستشرقينمنكثيرأوإن

العربيةغيروالمعارفالعربيةالمعرفةكنوزعلىاطلاعهمخلالمنعليهاحصلوا

التيبالعلوممدينانالغربوتقدمحضارةوإن،العربيةاللغةإلىترجمتوالتي

لعلماءصورأتضعالغربيةالجامعاتمنكثيرأوان،المخطوطاتهذهمنأخذوها

الذينهموهؤلاءجامعاتهمفيوغيرهمرشدوابنوالفارابيكالرازيالعرب

إلاهمماذلكينكرونالذينالعلماءأما،للعربالعلميوالأثربالقيمةيعترفون

منأولانهادعىالذيكونتأوجستفعلكماوالحقائقبالمفاهيمأخذواجماعة

ستمائةقبلخلدونابنهوالاجتماععلممؤسسأنونسيالاجتماععلمأنشأ

ذلك.قبلكنتياكنتأينلهفنقولسنة

المختلفةوالمعارفالعلوممسايرةعلىاللغةقدرة.،1

النظرياتسائراستوعبتوقدالعصورمرعلىحيةلغةالعربيةاللغةإن

فيموجودةالعربيةالعلميةوالاصطلاحاتالرموزمنكثيرأوان،والعلوموالحقائق

ومتعارفثابتمصطلحفهووالتبديلالتحويريقبللاالرمزلأن،الأجنبيةاللغات

والباحثين.العلماءبينعليه

استوعبتهافقدغربيةلغاتومنالأخرىالأمممنالمستجدةالعلومأما

عالعلميمستوىعلىمعهاتعاملتبلالأيديمكتوفةتقفولمالعربيةاللغة

العلومسائرفيالجزئياتأدقمعرفةفيتهملولم،العلومتلكأخذتبحيث

المختلفة.
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العربيةالكتابةميزاتب(

الإملائيالرسمفيالشذوذوقلةالاطراد1.

منمعرفتهايتمحتىثابتةالكتابيةفقوالبهاثابتشكللهاالصحيحةالكتابة

فسادإلىيؤديذلكفإنالرسمفيخلافهناككانوإن،والكاتبينالناطقينجميع

علىالعربيةاللغةعلماءتغلبوقدالمقصود،المعنىحقيقةعنوالبعدالمعنى

العباسي.العصرفيذلككانوقداللفظوتشابهالرسماختلاف

رسمفقدالفراهيدياحمدبنالخليلالجليلاللغويالعالمذلكورائد

فوقنقطأيضعونالعربالكتابكانأنبعدمرة،لأولالحروفحركات

.الحروف

الحروفوحركاتالضبط2.

وضموكسرفتحمنالحروفحركاتضبطقدالدؤليالأسودأبووكان

أدىوقدشمالهاأويمينهاعنأومنهاأسفلأوالحروفبأعلىنقاطبوضعوسكون

.للحركاتالمميزةبالنقاطللحروفالمميزةالنقاطاختلاطإلىالأسلوبهذا

فوقالخليلرسمفقدذلكالناسعلىيسهلأنأحمدبنالخليلأرادوقد

فقدالفتححركتهكانتفإن،حركتهيقابلالذيالمدحرفصورةمحركحرفكل

ياءوضعالكسركانتوإن،صغيرةواواوضعالضمكانتوإن،صغيرةألفأوضع

طريقتهالخليلأذاعوقدالحرفتحتكسرةالياءمنبدلأوضعثم،صغيرة

والاعتراضبالنفوريقابلجديدكللأن؟بالوجومالناسمنالكثيرواستقبلها

لأن؟مخالفيهواقنعضوابطهاوبينطريقتهعندافعولكنهبدعةالبعضواعتبرها

.يبدلأويغيرأنالقرآننصعلىالخوفهووالنفورالمعارضةسبب

بنوالنضرالأصمعيذلكفيساعدوهالذينأحمدبنالخليلتلاميذومن

وضبطأرسمأالعربيةاللغةاستقرتالنهجوبهذاالمظفر،بنوالليثشميل

وأداء.
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بينموجودالأمروهذاطبيعيأمرالكتابةفيالعلماءبينالاختلافإن

فقد،الكتابيةالاختلافاتأسباببتعليلالعربية!علماءقاموقداللغاتمختلف

منأسبابإلىذلكوأرجعواجزئياتهاوحللواجوانبهاوبينواالعلماءعللها

.الحذفأوالقلباوالإبدالاوالإعلال

كتابيةوأسسقواعدوجود3.

دونالأمورتتركولم،الكتابيةوالأسسالقواعدبتهذيبالعلماءقاملقد

مستواها،علىالحرصفيوعلمائهااللغةأهلغيرةعلىدلالةوهذاوتفسيردراسة

فيالمستجداتراعتوقدالمهمةبهذهاللغويةالمجامعقامتالحاضرالعصروفي

منالعربيالاستعمالدخلتالتيوالكلماتوالمعربةالغريبةوالمفرداتالنطق

الفكروأصحابالعلماءوإجماعبالدقةالدراسةهذهاتسمتوقد،الأخرىاللغات

فيالكبيرالأئراللغةفقهلعلماءوكاناللغويالتعاملمنواحدأمستوئلتأخذ

العربية.اللغةفيالمحتملةالمعانيإلىالغريبةغيرالمفرداتالفاظمنالمعانياستنتاج

التقنين4.

الكلمةأولفيالحروفأشكالفيوقوانينهاقواعدهالهاالعربيةالكتابة

وقطع،وصلهمزةمنالكلمةاولفيالمتعددةالهمزةوأشكالونهايتها،ووسطها

الرفعموقعفيكانتإذاواوعلىفتكتب،الإعرابيالوضعيسايربماالهمزةوكتابة

أومنفردةالسطرعلىوتكتبالجرموضعفيكانتإذا)نبرة(ياءعلىوتكتب

عليها.متعارفواسسقواعدولذلكالنصبموضعفيكانتإذاألفعلى

العربيةالكتابةنظامفيالحواساستخدام5.

التتابعإلىبالإضافةواللمسوالبصرالسمعحواسفيهاتشتركالكتابة

لغاتمعظمفيهتشتركأمروهذاومكانتهااللغةقيمةمنعززأمروهذاالفكري

كتابي.نظاموهوالحضاريةالعالم
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كتابينظاموجود6.

الذيالنظاموفقإلاالعربيالرسميأتولم،وثوابتهأصولهلهالكتابةنظام

بعضبينالنطقفيالتقاربوإن،المختلفةبأوضاعهالصوتيالأداءفيهينسجم

.والأصواتالكلامعلماءلدىمعروفمثلأوالصادالسينمثلالحروف

وموضعالصوتذبذباتتغيرإلىيرجعالأصواتفيالمخارجقربإن

لسانيةوأخرىحنكيةوأخرىحلقيةوأخرىلثويةحروفهناكحيثالنطق

شفوية.واخرىأسنانيةوأخرىأنفيةوأخرى

فيواللغويونالعلماءعليهتغلبقدالواحدللحرفالنطقأوضاعإن

هذاكانوقدالفراهيديأحمدبنوالخليلالدؤليالأسودأبيأمثالالعباسيالعصر

مراحل.علىمتدرجأالعمل

مخارجلتمييزالحركاتوضعواتم،الحروفبينللتمييزالنقاطوضعوافقد

ذلكوسببومقوماتها،اللغةضوابطمنيزاللاالنهجوهذاالواحد،الحرف

القرآنقراءةفيتلحنكانتوالتي،الإسلامفيالعربيةغيرالأمممنكثيردخول

الذينألسنواستقامتاللحنعلىتغلبواحتىالعلماءجهودفكانت،الكريم

ألسنتهمعلىمستقيمةاللغةكانتفقدللعرببالنسبةأما.العربيةفييلحنون

.الأمهاتلبنمعوالطبيعةبالبداهة

الكتابة:أهمية

ترجمةأوسماعأالآخرينلأفكارنقلأتكونفقدمتعددةمصادرهاالكتابة

بالتاليوهيحدثأوحالوصفأومعلوماتترجمةأوأقوالتهذيبأوللفكر،

حافظسجللأنهذلك؟فيعاليةمنزلةالإملائيوللرسم،القراءةبعدتأتيمرحلة

متحضرةأطوارفيالإنساناخترعهاطريقةالإملائيةوالكتابة،المعلوماتلتلك

والمكانية.الزمنيةالمسافاتليكسرنفسهفيعماوشمجلليترجم

إلىيؤديذلكفإنالكتابيالرسمفيدقةوعدمإملائيخطأهناككانفإذا

معين.نظاموفقالكاتبأرادهاالتيللحقائقوتشويهوالمدلولالمعنىفيتغير
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والأفكارالمعلوماتتوصيلفيأمانةاللغويوالتمييزالرسمفيفالدقة

وضوابطبأسسوثيقةصلةعلىيكونأنالإنسانفعلىهذاوعلى،والعلوم

الجملةإطارفيللمفرداتالتراكيبوحسنالعبارةوسلامةالصحيحالإملاء

واحد.نسقفيوالمعنىوالترميزالرسميبقىحتىالعربية

نفسهعنيتكلمالكتابةفيهاتعرفلمالتيالأولىالعصورفيالإنسانكانلقد

عنتعبرصورةيرسمكانفإنهوالمعنىوالكلامالمنطوقترجمةارادلىاذاشفويأ،

ولاالذاتمعيتعامللأنهجدامختصررمزيمفهومالصورةومفهوم،المعنىذلك

المرادطلبفيوالشمولوالإجمالالفكرةمعنىيحملبالتاليفهوالحدثمعيتعامل

.والجزئياتالتفصيلاتمنكثيرأوبفقد

علىتدلبأوضاعالكتابيةوالرموزالمساراتهذهيحددالإنسانبدأثم

بدأتحيث()الرسمالكتابيةوالصورةالصوتبينمقارنةبعملفقام،المنطوق

التلاقي.هذاخلالمنالصحيحةالكتابة

عصر،إلىعصرمنتتفاوتوإنجازاتتراثلهالعصورمرعلىالإنسانإن

العلماءفإنشيءمنهابقيوإن،زالتكتابةأورسمأتسجل!التيالإنجازاتوان

الأمم.تلكتراثمنتحملماواستنتجوادقيقةدراسةدرسوها

الإنساني،للفكرالحقيقيالسجلفهيوالرسوماتالفنيةوالرموزالكتابةأما

بالنقوشيهتمونالآثاروعلماءوالباحثينالمؤرخينمنكثيرأأننجدهناومن

لسانالقوموكتابة،الأممتلكلأفكارسجللأنهاخاصةوالكتابةوالخربشات

الأمملسانالكتابةنرىهنافمن.منجزاتهموسجللأفكارهموترجمةحالهم

الأممنهضةسرفالكتابة،ومعتقداتهموكتبهموفنونهمعلومهمعلىتعرفناالسابقة

واللاحق.السابقفي
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الجيدةالفنيةالكتابةمهارةاحتسابسبل

الأدبيالفننوعتحديد.4

مشاعرهويوضحأفكارهفيهئسيلالذيالأدبيالنوعيختارأنالكاتبعلى

ومنمحددأأدبيأمسارأيأخذأنيجبالأدبيفالفن،والاجتماعيةوالنفسيةالأدبية

:المساراتهذه

المختلفةوبحورهالمتعددةأغراضهولهالشعر:أ-

المحددةوخصائصهالمعروفةبأساليبهالنثر:ب-

لذلكتبعأالكتابيالفنيعينأنفعليهمثلأالنثرمجالالكاتبأخذمافإذا

والخطبةوالروايةالطويلةوالقصةالقصيرةوالقصةوالخاطرةالمقالةفهناك

الفنونتلكمننمطولكلالذاتيةغيروالسيرةالذاتيةوالسيرةوالرسالةوالمسرحية

وضوابطه.أسسه

الكتابيالموضوعتحديد2.

ذوالموضوعوهذا،ذهنهفيالمعلوماتمنحيزلهموضوعأيختارفالكاتب

الموضوعيكونفقد.الموضوعذلكإلىبميلهالكاتبأوالأديبيحسبحيثمكانة

التناولبعيدالموضوعيكونوقدعنه،والحديثطرحهيجيدمعينكاتبذهنفي

فيالتعامللاختلافالقدراتتختلفولذلك.غيرهكاتبأوآخرأديبعند

فيالفنيةالأسس!علىوسيرهالموضوعبحوانبوإلمامهالكاتبنظرةلأن؟الموضوع

الفنيةبالجودةيتسمادبيأعملألنافيقدمالموضوعأسلوبوفقفكرهتعكسالكتابة

العلمية.أوالأدبيةالكتابةفي

فاقدلأن؟يجيدهفلاالفنيوأسلوبهبموضوعهملمغيرالكاتبكانوإذا

يعطيه.لاالشيء

الفنخلالمنالكاتبيفرزهامشاعرومعلوماتعنعبارةفالموضوع

الأدبي.
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الادبيةالفنونعلىالاطلاع3.

علىالاطلاعنتيجةأخذها،الفنيةالأطرمنمحددنسقعلىالكاتبيسير

.متعددةعصوروفيمتعددينلأدباءالأدبيالنتاج

مناستقاهفنيإطارلهيكونأندونبالكتابةالكاتبيبدأأنيعقلفلا

يقرأالذيفالكاتب.الكتابيةوالاتجاهاتالأدبيةالنصوصمنالمستمدةخبرته

نراهللجاحظيقرأوالذيبأسلوبهويتأثرأثرهيقتفينراهحسينطهمثللأديب

كتاباته.وطرائقبعباراتهياخذنجدهبالمنفلوطييهتموالذيبأسلوبهمتأثرأ

بالجوانبيهتموالذيالحوار،أسلوبيفضلنراهالمسرحياتيقرأوالذي

هذاأنالبالعنيغيبولا،والأرقاموالرموزوالقوانينبالحقائقيتقيدالعلمية

يأخذكاتبأمنهجعلتوالتيالكاتبلثقافةركائزلأنهاالأمور؟أسبقالاطلاع

وخصائصها.الكتابةبأسباب

اللغوية:الضوابطمعرفة4.

لغةلأنها،العربيةللغةوالصرفيةالنحويةالجوانبيتقنأنالكاتبعلى

اللغوية.القوانينمنوثوابتقواعدوفقتسيرمقننةمقغدة

بدولاصحتها،وأقرواالعلماءعليهااتفقاللغويةوالقوانينالنظمإن

ولاوإملاء،ومعنىنطقأاللغويةوالمعاييرالقوانينصحةيسايرأنللكاتب

تحكمالتيوالأنماطالثوابتتراعلممابالأهميةجديرةاللغةتكونأنيمكن

والتعاملالفهملاختلفذلكغيركانتولوواساليبها،وتراكيبهامفرداتها

الأفكار.وفسدتالحقائقوتغيرت

وإن.اللغويالجالفيمتعددةومعارفهاكثيرةعلومهاالعربيةفاللغة

الرسم،وسلامةالأداءودقةالفهمحسنتتطلبالتيالعلوممناللغةعلوم

انيجبالتياللغويةالضوابطومنركابها،فيتسيروالأفكارالعلومجميعلأن

اللغة:خصائصتراعيها
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لاشتقاقاا-

بعضوقالالفعلوهوألاجذرهامنأصلهاتستمدالعربيةاللغة

ويلتقيانمترابطانفكلاهماحالأيةوعلىالمصدر،هواللغةأصلإناللغويين

الكلمة.حروفتركيبفي

الفاعلاسممثلالمشتقاتمعرفةخلالمنذلكحقيقةندركإذوإننا

واسمالمرةواسمالهيئةواسمالمشبهةوالصفةالمبالغةوصيغةالمفعولواسم

فيثراءالعربيةاللغةأكسبتالخاصيةوهذهوالمكانالزمانوأسماءالتفضيل

الكلمةفيحرفزيادةلأن،المعانيتعددإلىيؤديالصيغوتعددمفرداتها

حقيقةهناكأنكمامعناها.فينقصالكلمةفيحرفونقصمعناهافيزيادة

الكلمة.معنىتعطيالحروفمعانيومجموعةمعانللحروفأنوهيثابتة

ذلكفيتفوقتالعربيةاللغةولكناللغاتجميعفيموجودوالاشتقاق

ومعالطومدلولاتواسعةاستعمالسعةوأعطاهاالعالملغاتجميععلى

مختلفة.

الإعرابيةالحركيةالضوابطب-

فيالكلمةتكونفقدبالذاتالحدثوعلاقةالكلمةموقعلاختلافنتيجة

إلىيحتاجالموقعهذافإنذلكوعلى،الجزمأوالجرأوالنصبأوالرفعموقع

التيالأمممعحدثماوهذاالكلماتبعضلفظفيالخطأكانهناومن،تبيان

الضبطالعلماءاوجدولذلك،اللحنففشا،العربيةتتقنولمالإسلامدخلت

.بالحروفوالإعرابوالحركات

المناسبةالحركةيحددوانالإعرابيالكلمةموقعيتعرفأنالكاتبوعلى

ومعناها.موقعهاعلىدالةالكلمةآخرفحركة

.آخرهعلىبالحركةالضمةفلهالرفعبابفييقعفما-

آخرهعلىبالحركةالفتحةفلهالنصببابفييقعوما-
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آخرهعلىبالحركةالكسرةفلهالجربابفييقعوما-

آخرهعلىبالحركةالسكونفلهالجزمبابفييقعوما-

ومنهبالحروفإعرابيسمىماوهناك،بالحركاتبالإعرابيسمىماوهذا

ذوفو،حم،أخ،أب،:الخمسةالأسماءمثلبالحروفالإعرابيالموقعيكونما

أبوكجاء:مثال

أباكرايت

أبيكعلىسلمت

النونلمحذفوتجزموتنصبالنونبثبوتترفعوالتيالخمسةالأفعالوكذلك

تفعلين،تفعلون،يفعلون،تفعلان،يفعلان

الرفعحالة-صباحأيصلانهما:مثال

النصبحالة-صباحأيصلالنهما

الجزمحالة-صباحأيصلالمهما

العلةحروفأثرمعرفةج-

منتحدثهمابسببعلهحروفوسميتوالياءوالواوالألفوهي

وعلى،الكلمةبنيةفيتغيرإلىيؤديوهذاوحذفوقلبوإبدالإعلال

والتراكيبوالصياغةاللغويالأداءعلىالحروفتلكأثريتعرفاناللغوي

المختلفة.

والتأخيرالتقديممعرفةد-

حيثمنالمعانيتسلسليراعيأنالكاتبمنيقتضيالمعنىتتابعأن

وتبيانهمستترأكانإذاالفاعلوإرجاع،وفاعلفعلمنبصاحبهالحدثربط
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ماوهذاالفعلصاحبإلىالسياقفيالفاعلمعنىوإرجاعمتصلا،كانإن

الفعلية.الجملةفيإليهوالمسندالمسندبعلاقةيسمى

المعنىوضوحفإنلذا؟الاسميةالجملةفيبالإخبارالابتداءربطوكذلك

التقديمإلىالبلاغيونتطرقفقدلذا،الكلامفيوالتأخيرالتقديممواطنيظهر

الموقعورتبةاللغويالسياقيقتضيهابلاغيةلأسبابوذلكوالتأخير

وقدالمتكلمنفسفيكبيرأثرلهكانإذاالمعنىتقديمذلكومفاد،الإعرابي

التقديم.حقهماوتأخيرالتأخيرحقهمابتقديميسمىماالبلاغيونأوجد

البلاغيةالجوانبمعرفةهـ-

ودقةوتكراروتمثيلوتوضيحتفسيرإلىيحتاجمااللغويةالحقائقمن

الأساليبفيستخدماللغويالتعاملفيبراعتهإلىالكاتبيعمدفهناوصف،

جمالأوالأسلوبترابطأوالألفاظدقةالمعانيإعطاءإلىتهدفوالتيالبلاغية

الروحكاجتماعمكتملبناءفيوالمعنىاللفظفيهيجتمعلغويأنسيجألتكون

يتفاوتهناومنالكتابةفيالفنيةالقدراتأصحابإلايتقنهلاوهذاوالجسد،

ذلك.فيآخرعنكاتب

علم:وهيالبلاغةعلومظهرتاللغةاستخدامفيالتفاوتهذاومن

النسقلتجعلتتظافرالعلومهذهوكل.البديعوعلم،البيانوعلم،المعاني

ومعانيه.عباراتهفيسليمأاللغوي

.والتشبيهاتوالكناياتوالاستعاراتالجازيةالمعانيظهرتهناومن

والسجع،والجناسوالطباقالترادفمجالاتفيمتعددبمأبعادأاللغةوأخذت

اللفظليعيشوالتعبيريالكتابيالفكرتنميةفيزيادةإلاالأساليبتلكوما

مكتمل.إطارفيوالمعنى
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للكتابةالفكريالتنظيم5.

المكتوبةالمادةتكونبحيثالأداءمنإطارألنفسهيضعانالكاتبعلى

العبارةوسلامةالتعبيرودقةالفكريالتسلسلمنالإتقانغايةفيالمقروءةأو

الاستنتاجودقةالأجزاءبترابطيهتمأنالكاتبوعلى،المعلومةصحةلتخدم

التأليففيالكاتبإطارإنومكانأ.زمانأالحدثمعالتعاملفيوالتدرج

التالية:الأطروفقوالمعلوماتالأفكارترتيبمراعاةيستدعي

الصعبإلىالسهلمنأ-

العامإلىالخاصمنب-

الخاصإلىالعاممنج-

البعيدإلىالقريبهند-

القريبإلىالبعيدهـ-من

الجهولإلىالمعلوممنو-

المعلومإلىالمجهولمنز-

التسلسلوإن،المكتوبةالمادةيوضحمعينلموضوعالأفكارترتيبإن

الجوانبهذهإن،والكتابةالتعلمفيالتدرجمنطقيقتضيهوالمكانيالزمني

للأديب.الفنيالكتابيالإطاروتحقيقالمرادتوضيحفيالكاتبتخدممجتمعة

الكتابيالتنطيم6.

أسلوبين:علىويكون

بالحدثالخاصالتسلسلوفقالموضوعتنظيما-

والسامعالقارئوتقودالمرادتوضحمقبولةكقدمةيبداأنالكاتبفعلى

الكتابة.منالمطلوبالهدفإلى
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العاموالغرضالموضوعوهو،ارتضاهالذيالغرضإلىيدخلثم

تعليلأوتفسيرأورايشرحمنيطرحهأنيريدالذيالأساسيوالهدف

ذلك.وغيرمشكلةمعالجةاوقصةسرداوحقيقة

مقبولأالاختتاميكونانعلىالحدثنهايةبيانوهي:الخاتمةثم

معنىإعطاءبدونالموضوعمنالتخلصوعدمالتعسفعنبعيدأومنطقيأ

البرهنةأوالجهولكشفأوالنصيحةإبداءأوالقصةفيالصراعلإنهاءمنطقى

البعيدةالأمورعنللكشفعلةإلىيحتاجأوبعيدأ،كانماعلىالتدليلاو

معرفتها.إلىالنفستتوقالتيالخفايا

الترقيم()علاماتالكتابيبالرسمالخاصالتنظيمب-

.الكلامفيوالوصلالفصللبيانالترقيمعلاماتاستخدامبذلكونعني

الجملتداخلبسببالمعنىيفسدالبعض!بعضهمعالكلاماتصالإن

تحديدمنبدفلالذا،الحقائقوتختلطالمعانيتتزاحمهناومن،والمعاني

ويجعلواضحأتحديدأالمعنىيحددذلكلأن؟للجملوالنهاياتالبدايات

الدقة.غايةفيأمرأاللغويالترابط
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الترقيمعلامات

!الرقم

5

6

7

8

9

15

11

12

13

14

الترقيمعلامة

النقطة0

لفصلة()الفاصلةا،

التعجبعلامةإ

شرطتان--

شرطة-

الهلالان(!))

المنقوطةالفصلة،

القوسان()

الاعتراضعلامة!--

الحذفعلامات...

التنصيصعلامة1111

الاستفهامعلامة؟

الرأسيتانالنقطتان:

الانتهاءعلامة...إلخ

:العدديبالتسلسلإماوالعباراتالمعلوماتوترتب

حروفحسبهجائيأترتيبأواما..إلخ1،2،3،4،5،6،7،8،9،01،............

،،غ،عظط،،ضص،،شس،ز،ر،ذ،د،،خ،،حجث،ت،ب،)1،:الهجاء

حطي،هوز،)أبحد،:يليكماأبحديأترتيبأواماي(و،هـ،،ن،م،ل،كق،،ف

ضظغ(ثخذ،،قرشتسعفص،،كلمن
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فوقإلى"اكلمةثمالزيادةمنكلمةأولفوق"زائدةأو"لا،كلمةتوضعوأحيانأ

منها)1(.كلمةآخر

وجدت)1(.و)1(العبارتينأوالكلمتينفوقتوضعوالتأخيرالتقديموفي

أو.ومائةإحدىسنةأيا(إحدىومائةا)سنةالاشتقاقهامشعلىمغلطاىبخط

مقدمأي)م()م(أو.وتقديمتأخيرأيو)م(،)خ(أو)ق(و)خ(الحرفانيوضع

ومؤخر.

فيتردالتيالأرقامصورةوهذه،خاصةخبرةإلىتحتاجالأرقاموكذلك

6(.2،3،4،5،)1،وهي6(2345)1القديمةالمخطوطاتبعض

.المخطوطاتفيمعينةبأشكالوالخمسةوالأربعةالاثنانيكتبوأحيانأ

فينجدهاالعباراتأوالكلماتلبعضواختصاراترموزوهناك

الحديث.كتبفيسيماولاالقديمةالمخطوطات

فيوقلدهم،المتأخرونالعجمعلماءأو،العربأسلافنابهسبقمماوهذا

مثل:التحقيقمنالنوعوهذا-)2(الفرنجةذلك

حدثنا-ثناا(

حدثنى-ثنى

اخبرناأوحدثنا،=نا

حدثنا-دثنا

أخبرناأوأنبأنا،=انا

المغاربةبعضخطفيأخبرنا،-ارنا

المغاربةبعضخطفيأخبرنا،-ناأخ

أخبرنا-أبنا

57.صوشرحها.النصوصتحقيق.هارونمحمدالسلامعبد)1(

للقاسمي.التحديثوقواعد702،-157الراوىوتدريب202،-002النصريةالمطالعانظر)2(
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قثنا
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حدثناقال

الحديثفيالسندتحويل

مكروهةالثلاثةهذهلهووسلمعليهاللهصلى
كتابة."

الفقهاء.عند(ضل!

العجماستعملهاوقد السلامعلمه

عنهاللهرضي

النونبكسرالمصئف

المتنأي،النونبفتحالمصنف

الشرح

الشارح

سيبويه

أيضأ

العربيةالكتبفيللعجم.يخفىلا

الظاهر

العربيةالكتبفيللعجم.ممنوع

ومنالقاموصصاحبالاخيرةاستعمل،معروفأومعتمد،

بعده

آخرهإلى

نهايتهإلىأو،انتهى

.بعدهومنالقاموسصاحباستعمله،موضع

بعدهومنالقاموسصاحباستعملهجمع،

بعدهومنالقاموسصاحباستعمله،الجمعجمع

بعدهومنالقاموسصاحباستعمله،الجمعجمعجمع
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=قرية

المتوفىحسنبنحسنبنمحمدالراموزصاحباستعملهقرآن-

حديث=

أثر=

جبل-

بهاءالأنثى-

اسم=

ويلزميتعدى-

الحلبيأو،حنيفةأبو-

الشافعيةكتبفيالهيثميحجرابن-

الرملىمحمدت

الشبراملسىعلى-

الزيادى=

القليوبى=

الشوبرىخضر-

المزاحىسلطان-

الحلبى-

العنانى=

الحفنى=

-الإطفيحى

المدابغى-

العباب=
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العبادىقاسمأمابن=

الحنفيةغيرالحديثكتبغيرفيحينئذ،-

الحنفيةعندالحلبى-

أنصوره"وأدنى،المؤلفبأسلوبالتمرسهوالتحقيقمقدماتمنوالثاني2(

ويتعرف،للمؤلفالأسلوبيالاتجاهيخبرحتى،المرةتلوالمرةالمحققيقرأ

اللوازممنولازمة،أسلوبهفيخصيصةمؤلفلكلفإن،ولوازمهخصائصه

كتاباته،فيتدورخاصةأعلامأمؤلفلكلانكماالعبارية،أواللفظية

)1(.ااأثنائهافييديرهاوحوادث

57-95.صصوشرحها.النصوصتحقيق.هارونمحمدالسلامعبد)1(
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واللغةالبيان
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الثالثالفصل

واللغةالبيان

أولرأيبيانأأوشعورعنتعبيرأأكانسواءيتكلمأنالإنسانأرادإذا

لغتهالمعبرةأداتهتكونأنبدفلافكرياتجاهأيأوحوارأأوموقفمناقشة

المواقفجميععنالحقيقيالتعبيرأداةاللغةتكونهنافمن،اللغويواسلوبه

يستخدمهالذيالبيانمستوىإلىيرجعالقولأساليباختلافوإن،الحياتية

،فكرةأوموضوعأوحدثتناولفيآخرعنشخصيختلفوقد.ذلكفيالمتكلم

فلاننقولهناومن.للغةمستخدملكلاللغةوانماطالبيانطرقذلكوسبب

فصيحأ.بيانأويمتلكفصيح

وضوحفيمختلفةتعبيريةبطرقالواحدالمعنىإيرادبهيعرف"علم:فالبيان

عليه".)1(الدلالة

معونثرأشعرأالفصيحوالكلاموالإعرابالنحويتقنالبيانفصاحب

بيانعنيعجزمنالناسمنوكثير،الكتابيةوالأنماطالبلاغيةبالجوانبالاهتمام

والفصاحة.البيانوسائليمتلكلالأنهعنه؟والدفاعنفسهفيعما

الرفيع.والبيانالسليمةاللغةتدعمهاحجةصاحبهوالفصيحوالمحامي

إقناعووسائلرفيعبيانلديهمالمساجدوأئمةوالوعاظالفقهاءمعظمنجدإذوإننا

الكريمبالقرآنوملمأعارفأالفقيهيكونوحتى،يقولونماتناولفيكافية

الفقيهنجدإذلىاننا،العربيةاللغةيتقنأنعليهوالفقهالشريفالنبويوالحديث

فيلهضروريأمرذلكلأن،التعبيراتوتفسيراللغويةالنصوصجوانبيعرف

القاهرة،وأولادهالحلبيمطبعةأ،ط.المفتاحتلخيص:القزونيالخطيبالرحمنعبدبنمحمد)1(

218.ص3891
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يكونحتىالنصجوانبلمعرفةالفقيهفيتتوفرأنيجبأموروهناك،وحديثهمجاله

الإفتاء.مندرجةعلى

النصجوانبلمعرفةالفقيهفيتتوافرأنيجبالتيالأمور

.أسرارالنصوصعلىيقفأن4(

بينماكلاممنيعرفماوهذادقيقةجوانبالنصوصفيتوجدحيث

.الكلاموراءوماالسطور،

وتعالىسبحانهاللهكتابقراءاتيتعرفأن2(

علىنزلالكريمالقرآنلأن؟الكريمالقرآنفيواردالقراءاتفاختلاف

وسلمعليهاللهصلىاللهرسول وسلمعليهاللهصلىالرسولقالفقدالعربيةالقبائلبلهجات سبعةعلىالقرآننزل:

العربية.الجزيرةشبهفيالعربيةالقبائللهجاتمنلهجاتسبععلىأي:أحرف

.النزولأسبابمعرفة3(

المناسبة.خلالمنودلالتهومعناهالكلاممستوىلبيانتوضيحيأمروهذا

.والمنسوخالناسخمعرفة4(

الإسلامية.الرسالةوقبولالتدرجبحكمنزلتالقرآنمنآياتهناكحيث

وأنتمالصلاةتقربوالاآمنواالذينياأيها)الخمرآياتمثل

!)1(.سكارى

والأنصابوالميسرالخمرإنماآمنواالذينياأيها)الآيةنسختهاثم

!)2(.تفلحونلعلكمفاجتنبوهالشيطانعملمنرجسوالأزلام

43.الآيةالنساءسورة)1(

59.الآيةالمائدةسورة)2(
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وسلمعليهاللهصلىاللهرسولبهأفتىمامعرفة5(

الراشدونالخلفاءبهافتىوما،الشرعيةالأحكامفيالقطعوجهعلىوهو

عليهاللهصلىالرسولرأيمنومستمدمنبثقورأيهملهوالملازمونالرسولتلامذةفهم وسلم.

العربيةالائفاضددلالاتمعرفة6(

آخر.إلىسياقمنيختلفمعنىلفظلكللأن

القولأساليبمعرفة7(

ومثلخطبةمنكتابيةوأساليبوانشاءخبرمنالتعبيريةالأنماطمعرفة

ذلك.وغيروسيرةوتفسيروروايةوقصةومسرحيةومناظرةورأيوحكمة

الشرعية.بالاحكامالإلمام8(

ومضمونه.ثوابتهويأخذقيمتهيعززلهسابقحكممنمستمدحكمأيلأن

العصر.حضارةاستيعاب9(

فيوأثرهامعانيهاوباعتباراتبهاالأخذتقتضيمستجداتلوجودوذلك

والقواعد.النظمومسايرةورفضقبولمنالناسحياة

البيانعلممهام

البشريالفكرفيماوتوضيحاللغةحملفيدورهالبيانعلميؤديحتى

التالية.والوظائفالمهاميؤديانلهفلابد

الدلالة.وضوح4(

والتوضيحالإبانةعنالبيانعجزوان،اللغةسمةالوضوحأنحيث

بيانأ.يكونفلاوالحقائقللمفاهيموالتقريب
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.الإشارةصواب2(

يريدهاالتيالخفيةللجوانبالمضمونمنالمرادتوضيحبذلكويقصد

هناكحيث.بالرمزيةيعرفماوهذاالآخرينمنعليهايحايسبلاحتىالكاتب

المقصود.هووهذاالكاتبنفسفيمعانورمزيةأدبيةمدرسةرمزية

.الاقسامتصحيح3(

تكونبحيثالموضوععرضفيالتناولمنسجمةالعباراتتكونأنوهو

آخر.جانبفيوقصيرةجانبفيطويلةليستالعبارات

ما.حدإلىمتوازنةالجملولكن

والنطام.الترتيبحسن4(

متسلسلةالمعانبمتكونوأن،منسجمبشكلالفكرتناولبذلكوالمقصود

وتسلسلالجسمأجزاءكاتصالالترابطيقتضيالفكريالبناءلأنالتنافر؟عنبعيدة

اللغة.شأنوهذامكانصعودفيوالتدرجالأعداد

والتمثيل.التشبيهجؤالإبداع5(

وكناياتواستعاراتتشبيهاتمنالبلاغيةالأسساستخدامبذلكويقصد

.ومجازات

يقربهاالتيالمعنوياتخاصةوالأفكارالحقائقتوصيليسهلالنمطوهذا

والكرامة.والشرفالبطولة:ذلكومنالتشبيهاتخلالمنالمادياتإلىالكاتب

التفصيل:ثمالإجمال6(

،التفصيلاتفييدخلثملموضوعهمجملةصورةيعطيأنالكاتبعلى

.والموضوعللنصالعامالمضمونعنمعبرأيكونحيث،العنوانهوإجمالواول

.تفصيلاتمنسيأتيلماموحيةمجملةالمقدمةتكونوأن
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موضعهما.والوصلالفصلوضع7(

بينتفصلالتيالمعترضةالجملوبيانالترقيمعلاماتباستخداموذلك

الجمل.جوانب

والتوحيد.الحذفتوفية8(

معرفتهوباستطاعتهالقارئلدىمفهومأالمحذوفيكونأنيجبحيث

.اللغويالسياقمنواستنباطه

لإزالةبالمعنىالتوكيداواللفظيأوالمعنويسواءالتوكيديستخدموأن

.المدلولوإثباتالإنكار

والتقديم.التأخير9(

تنصاللغويةالحقائقلأن؟أهميتهالأقلويؤخرالمهميقدمأنبذلكويقصد

تأخيرالجملةأوالكلمةوتأخيرلمعناهاتقديمالجملةأوالكلمةتقديمأنعلى

لمعناها.

اللغويالنطام

منتتكونلغةفكلمتشابهنظاملهاوالمكتوبةالمقروءة،العالملغاتجميعإن

)وهذهحروفمنتتكونكلمةوكل)كلمات(مفرداتتتكونوالجملجمل،

والحيواناتالبشرأصواتتلتقيوقدعليها.متعارف(أصواتعنعبارةالحروف

خلالمنالأصواتبعالميةيعرفماوهذا.معانتحملرموزكونهافيوالطبيعة

اللغة.فقهومفاهيمحقائق

تسمىوالتيووطنهقومهلغةيتقنأنالإنسانفعلىالأساسهذاوعلى

هوكماومعقدمتكاملنظامالإنسانيةاللغةأن)ديلر(أوضحوقد.الأمباللغة

اللغاتويتعلملغتهحواجزالإنسانيتخطىأنيعقلفلاالبشريالعقلفيالحال

تعلموطرقأساليبلهومسهلةموصلةفهي،الأماللغةاتقاندونالأخرى

ماوالأنظمةاللغويةوالقياساتالحدودمنوفيها،التعلممرجعيةلأنها؟اللغات
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الأماللغةفإتقان،اللغاتتلكبينعلاقةهناككانتلوحتىعليهالسانهاستقام

بالرغمالأخرىاللغاتتناولفيالعقلمنهجيةعلىوحفاظالتراثعلىحفاظ

الإعجاز.)1(دلائلكتابهفيالجرجانيالقاهرعبدقالكماودقائقأسراروجودمن

لمعانيالمتدبرالعقلصاحبإلايتقنهالااللغةجزئياتبينالدقائق"إن

".اللغةودقائقولطائف

بن)يعقوبالكنديالفيلسوفركب:قالأنهالأبناريابنعنرويوقد

له:فقالحشوأ.العربكلامفيلأجدإني:لهوقالالمبردالعباسأبيإلى(اسحق

:يقولونالعربأجد:فقال؟ذلكوجدتموضعأيفي:العباسأبو

يقولونثمقائماللهعبد

يقولونثمقائماللهعبدإن

لقائم.اللهعبدإن

لاختلافمختلفةالمعانيبل.العباسأبوفقالواحد.والمعنىمكررةفالألفاظ

فقولهم:الألفاظ

قيامه.عنإخبار:قائماللهعبد

.)2(سؤالعنجوبقائماللهعبدإنوقولهم

مؤكدأالجوابفأعطيالمعرفةوعدماللبسمننوععندهيوجدالمستفهملأن

بأن

منكر.إنكارجواب:لقائماللهعبدإنوقولهم

وازالةالخبرلإثباتمؤكدينفيعطىأصلأالقيامينكرالسائليكونقدحيث

الإنكار.

5.صالإعجازدلائل.الجرجانيالقاهرعبدالإمام)1(

602.صالإعجازدلائل.الجرجانيالقاهرعبد)2(الإمام
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ومفرداتهاوأساليبهامتعددةالكتابةأنماطأننعلمأننستطيعذلكخلالمن

وتداخلوالجملالمفرداتتركيببسببوذلك،تحصىولاتعدلاوترتيباتها

.والمفرداتالجزيئات

العرييةالكتابةاستخداماتتفاوت

حصيلةلدىمفرداتواختيار،تعبيريةأنماطوفقالمعانييتناولونالكئابإن

قوالبهوفقيقيمهامفرداتآخركاتبيحملوقدوشعورهفكرهتحمليراهاالكاتب

كتاباته.في

منظرأوصفواأوبرحلةقامواأوسيرحادثالناسمنمجموعةشاهدولو

يكونأنيمكنولامختلفةلغويةوأنماطبعباراتتسيلأقلامهملرأيناجميعأرأوه

العربيةالكتابةفيالتفاوتيكونهناومنالآخر.موضعيشبهأحدهمموضوع

.الأسبابهذهومنالعربيةوغير

.المقاممراعاةأ(

أوصديقأولمديريوجهكتابعنيختلفلوزيريوجهالذيالكلامأنحيث

حبيب.أوأبأوأخ

.اختيارالمفردات2(

منأكثرمتداولةتكونقدعصروألفاظ،اللغويةحصيلتهأديبفلكل

اختيارفيالمهمةالمصادرعلىواطلاعاتهوبيئتهالأديبوتجربةآخر.عصرمفردات

الجامعيالوسطومفرداتالمدينةمفرداتعنغيرالباديةفمفردات،المفرداتتلك

آخر.جيلمفرداتعنتختلفجيلومفردات،القريةمفرداتعنغير

اللهجة.3(

أحرفسبعةعلىالكريمالقرآننزلوقدكثيرةلهجاتفيهاالعربيةاللغة

إلىقبيلةمنالألفاظاختلافعلىواضحةلدلالةوتدوينهالكريمالقرآنوقصة

.أخرى
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الوليدبنخالدأخذ:الردةحروبفي:التاليةالقصةنوردذلكولتوضيح

كنانة،بنيمنوهمجنودهبعضمنوطلب.اليمامةحربفيالأسرىمنعددأ

اسراكم.أدفئوا:لهموقال.باردةالليلةتلككانتحيثالأسرىيدفئواأن

قدفرآهمالأسرىالوليدبنخالدتفقدالصباحوفي.الأسرىوقتلواالحراسفقام

عندالدفءلأن؟ادفأناهملقدفقالوا:؟فعلتمماذا!ويحكم:للحراسفقالقتلوا.

.)1(القتلمعناهكنانهقبيلةلهجةفيالحراسهؤلاء

صلاحيةعدمنرىموقعاوبلدفيمستخدمةكلماتهناكأنأخرىوقصة

العرببلادسائروفيالناروتعنيالعربيالمغربفيالعافيةمثلآخر.بلدفيمعناها

لغويأصحيحةوهيالرجلتعنيالسودانفي"زول"كلمةوكذلك.الصحةمعناها

العربي.الوطنسائرفيقليلاستعمالاهاولكن

.التفصيلاتعرض4(

آخر.إلىكاتبمنمختلفةأولياتلهاالأحداثودقائقالجزئياتاختيارإن

مهمةالجزئيةوهذهفيهملها.الاهتمامتستحقلاالجزئيةهذهأحديرىفقد

عنها.الحديثفيفيسترسل

لتلكالكاتبورأياهتمامحسبويطولالحديثيقصرهناومن

.الجزئيات

الجمل.أنماط5(

الفعلية،الجملإلىالآخروالبعضالاسميةالجملإلىالكتاببعضيميلفقد

آخر.بنوعوالأخذالجملمننوعاستبعاديعنيولا

الفعلهوفالحدثوالذاتالحدثبينتركيبيةعلاقةالجملاستخدامولكن

المختلفة.بأوضاعهالاسمهووالذات

7.صخالد،عبقرية-العقادمحمود)1(عباس
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الترتيب.طرائق6(

منالنصإليهينتميالذيالأدبيالفنإلىالكاتبيرجعهالموضوعتناولإن

ذلك.غيرأوأدبيتحليلاومناظرةأوروايةأوقصيرةقصةأومسرحية

ومنآخرإلىكاتبمنيختلفتناولهااللغةأننرىالحقائقهذهخلالمن

بأسرها.الحياةيستغرقاللغةتعلموأنآخرإلىعصر

الأخرىاللغاتوتعلمالاماللغة

المعنويةوالملاحظالحسيةالمدركاتمنمجموعةبأنها:اللغةالعلماءعزفلقد

منها.المشتقة

وتعليموالممارسةبالخبرةتكتسباللغةوان.اجتماعيإنسانيمطلبواللغة

الإنسانية.والحاجةوالخبرةوالمحاكاةللتدريبيخضعأنيجباللغة

كانفقد،والممارسةالعملواقعخلالمنالألسنعلىتستقيمفاللغة

السنحداثةمنذتعلموهاوقدعاليةلغتهمولكنبلغاء،فصحاءالجاهليةفيالعرب

.الأمهاتلبنمعقيلوكما

لاكانوافقد؟العربوفصحاءوخطباءالمعلقاتشعراءمقدرةينكرجمئاؤقن

مستوىمناعلىأقلهمفإنذلكمنوبالرغمأميونولكنهميكتبونولايقرؤون

علىدليلخيرالعبدبنطرفهمقتلوقصةالحاضر،عاصرنافيشاعرأوأديبأي

وفصاحتهم.الشعراءأمية

توضحالتاليةوالحادثةمعجمأوكتابخلالمنالإنسانيتعلمهالافاللغة

ذلك.

ألمانيةفيهامبورغإلىفرنسيعالموهوجوينفرانكسذهبالماضيالقرنفي

قواعدمنفعلأ248تضمقائمةيحفظأنفكرةراودتهوقدالألمانيةاللغةلتعلم

تلكليستخدمالأكاديميةإلىذهبثم،أيامعشرةذلكاستغرقهوقد.الألمانيةاللغة

ذلك.عنفعجزالمفردات
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أيامثمانيةذلكواستغرقهالألمانيةالأفعالأصولمنجذر008حفظثم

.أخرى

اللغةتعلمانأيقنثم،الناسعنعزلةفيوهوالكلماتتلكيحفظوكان

نفسهفوجد)مزين(حلاقإلىفذهبالآخرينمعالمحادثةخلالمنيكونأنيجب

اللغة.إتقانمنتمكنهلعدممنهالناسسخريةمنبالرغمذلكمنأفضل

اللغويةثروتهبدأتقدسنواتثلاثيتجاوزلملهأختابنوجدوعندما

يعيدمرةكلفيوكانامه،معزارهاقدكانحبوبلمطحنةزياراتهبعدتزداد

يتعلمهااللغةانجوينفرانكسأدركعندها،ولغتهألفاظهتتحسنالحديث

المعاجم.خلالمنوليستوالتجربةبالممارسة

فيقيمون،الغربيةالدولفييدرسونالذينالعربالطلاببهيقومماوهذا

فيبالدراسةالالتحاقيستطيعواحتى،الممارسةطريقعناللغةليكتسبواأسرعند

البلاد.تلكفيوالكلياتالجامعات
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الكتابةمفهوم
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الرابعالفصل

الكتابةمفهوم

رأيأوالنفسفيتجولفكرةأومنطوقةلأصواتخطيتصويرالكتابة

الرسممننظاموفقومعارفوعلوموأفكارلمفاهيمنقلأوبحادثةتأثرأومقترح

وأشكاله.واصولهقواعدهعلىمتعارفوالترميز

الكتابةولولا،الحاجةوقتإليهايرجعللرأيوحافظللفكرسجلوالكتابة

والأدبيةالعلميةالإنجازاتهذهوما،وضعفتأخرفيوالشعوبالأمملبقيت

وإنجازاتها.وتراثهاالأممعلومحفظتوالتيالكتابةبفضلإلاالهائلوالتقدم

الكتابة:تعريف

للأحداثوتسجيلللتجاربووصفللمشاعرونقلللفكرترجمةالكتابة

ولها،والكاتبينوالقارئينالمتكلمينالأمةأبناءبينعليهامتعارفمكتوبةرموزوفق

الاطارفيتكونحتىوالأداةوالحدثالذاتتراعيعلميةواسسثابتةقواعد

الأمةإنجازاتلتحملعليهمتعارفمعيننظاموفقتداولهاليتموالعلميالفكري

ذلك.وغيروشعوروخبراتومعارفعلوممق

وتطورهاالكتابةتاريخ

نتيجةولكنكاتبأ،قارئأالتاريخفجرمنذحياتهأولفيالإنسانيكنلم

بالتواصلالحياةمعيتعاملالإنسانبدأثانيأالإنسانيالفكروتطورأولأالحاجة

الترابعلىشكلهرسمكهفاوحيوانأوشجرةعنيعبرأنأرادفإذا.الفكري

وقد.الصورةهيعرفتكتابةأولفإنولذلكالصخرعلىنقشهأوالطينأو
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والأمانةالصدقمثلالمعنويةالجوانبتخدمولمالماديةالجوانبتخدمالصورةكانت

المعنوية.الحقائقمنذلكوغيروالعرفان

المدلولاتهذهتكونوقد،محددةمدلولاتلهارموزبرسمالأمرتطورثم

الفكرتطورثمدوائر.اوعموديةأومستقيمةأومائلةخطوطأورسومات

تقاسوالأمة.المقغدةالمقننةالكتابةإلىتوصلأنإلافشيئأشيئأالإنساني

حالهاواقععنتعبربهاخاصةلغةأمةولكل.المكتوبةوأفكارهابعلومها

وانجازاتها.وعلومها

كتبمنأولإنقالمنفمنهمالكتابةنشأةحولاللغةعلماءاختلفوقد

والعمرانالحضارةقرينةجعلهافقدخلدونابنأما)1(،السلامعليهآدمهو

ومنوالبربروالعجمالعربأيامفيوالخبر"المبتدأمقدمتهفيوردكماالبشري

ثمالحميريةالدولةزمنفيوضحتماوأكثرالأكبر.السلطانذويمنعاصرهم

وحواضرالطائفأهلإلىالأمروصلثمالمنادرةزمنالحيرةبلادإلىتعاقبت

أسلمعنهوأخذأميةبنسفيانقريشمنتعلمهامنأولوكانوالقرشيينالحجاز

.سدرةبن

اللغة.تطورفيكبيردورللتجارةإنالمستشرقونوقال

وجرجيالكيكفكتورهؤلاءومناللغةنشأةفيرايللعلماءكانوقد

)2(.مراحلأربعإلىذلكوقسموازيدان

الاولىالمرحلة4(

لعدموذلكالكتابةعنالمعبرةالرموزالصورجعلوهوالتصويريالتعبير

وأجرةاوشجرةمثلالمطلوبةالأشياءصورعلىوتقتصركتابيةرموزوجود

ذلك.غيرأورمحأوحيوان

فقط.ماديةالتعبيراتجميعوكانت

152.صالألفاظدلالة.أنيسإبراهيم)1(

والتعبير.الكتابةفن.ربيعمحمددكثور)2(
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الثانيةالمرحلة2(

والمادياتالمعنوياتبينالربط

فيموجودأذلكوكانالصورمنبرموزالمعنوياتعنالتعبيراقترنحيث

الهيروغلوفية.الكتابةمثلالقديمةاللغات

الثالثةالمرحلة3(

يحتويالرمزأصبححيثالمقاطعمنصغيرةقطعأالرموزأصبحتحيث

الفينقيون.بهقامماوهذاأوسعمعنىعلى

الرابعةالمرحلة4(

إلىالحروفهذهأوصلواحيثالفنيقيونبذلكقاموقدالهجائيالدور

التجار.طريقعنمعهااحتكواالتيالشعوبوبقيةالإغريق

0015قبلظهرتوالتيالعرببلادفيوالنقوشواللوحاتالرسوماتأما

حرفأ)1(.ثلاثينعنتزيدلاأبحديةحروفهاكانتفقد..مق

بالكتابةاللغةعلاقة

حسيةلمدركاتتخضعوالتيعليهاالمتعارفالرموزمنمجموعةاللغة

والرسم.اللفظمنمعنويةوضوابط

اللغومعانيومن،تكلمكعنىلغوأيلغولغاالفعلمناللغةأصلصمان

عليهاللهصلىالرسولحديثفيجاءكما.الخيبة لغا.فقدصه:الجمعةيومفيقالمنوسلم:

أغراضهم(عنقومكلبهايعبر)أصواتبأنها:اللغةجنيابنعزفوقد

متعارفوعلوموأفكارمعانعنتعبراجتماعيةظاهرةفهيالمنطلقهذاومن

عليها.

16.أصاللغويةالفلسفة:زيدانجورجي(1)
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اللغةإنسوسيرفردينانددوالسويسرياللغويالعالميقولكمااللغةوان

فيتلتقيالعالملغاتجميعوان.والنحويوالصرفيالصوتيأنظمةثلاثةمنتتكون

وفقاللغةرسمتماواذامرسومةرموزإلىيترجممنطوقصوتينظامكونها

وعلومهاوفكرهاحضارتهاتحملللأمةسجلأتكونفإنهاعليهامتعارفرموز

.الحياةمناحيشتىفيأفرادهاحاجاتوتبي

أنلابدللفكرحاملةاللغةتكونوحتىاجتماعيفرديمتطلبفاللغة

افرادبينمفاهيمهافعموميةعليهامتعارفثابتةواطروقوالبقواعدذاتتكون

إنسانيةولكونها.حضاريةيجعلهاللمجتمعسجلأولكونهااجتماعيةيجعلهاالمجتمع

والطبيعة.والطيورالبهائمأصواتعنلاختلافها

منتأتياللغةورمزيةعليهاالمتعارفالرموزمنمجموعةوأخيرأأولأوهي

منطلقين.

أجهزةخلالمنتمرالتيالهوائيةوالتدفقاتالنبراتوهيالأصواترمزيةا(

.والكلامالنطق

وهيالأصواتتلكعلىلتدلعليهاالمتفقالأشكالوهيالرسمرمزيةب(

.الأصواتتلكتترجمالتيوالرسوموالرموزوالأعدادوالكلماتالحروف

الرسمفيالرمزيةمستوىإلىتصلانيجبحضاريةتكونحتىفاللغة

عقلية.واصطلاحاتإدراكيةوثوابتلغويةقواعدوفقالرمزيةوهذه

فيوردوقدالرموز.علمأيالسيميولوجياعلمإلىتنتمياللغةف!نهناومن

ا)1(الصوتيةا)رموزمن"نظاماللغةبأنالبريطانيةالمعارفدائرة

45-46.صوالفكراللغةبينالعلاقةحماد:أحمد)1(
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اللغةأصولنطريات

التوقيفية:النطريةأ(

الأولالإنسانادركهإلهاموهيالإنسانمعولدتقداللغةأنيرونوهم

.لغيرهعلمهثمالنطقفتعلم

بينوانتشرتلبنيهعلمهاثيم.اللغةآدأاللهعلمحيث،اللهمنإلهاموقالوا

علىعرضهمثمكلهاالأسماءآدموعلم)الكريمةبالآيةواستشهدواالبشربني

!)1(صادقينكنتمإنهؤلاءبأسماءأنبئونيفقالالملائكة

الاصطلاحيةالنظرية2(

أصواتها.فيالطبيعةحاكىقدالإنسانأنالبعضرأىوقد

مثل،وحواسهفكرهفيالمدركاتأولوهيالإنسانعلمتفالطبيعة

الحيواناتوأصواتالشجروحفيفالماءوخريرالريحودويالرعددوي

الغرابونعيقالأفعىوفحيحالكلبونباحالذئبوعواءالأسدكزئير

.البومونعيبالفرسوصهيل

ودفعاترموزعنعبارةوكائناتهاالطبيعةأصواتلأن،بذلكوالقائلون

هوائية.

بعضاتفاقمنتكونقداللغةبأنذلكفيتفسيرجنيلابنكانوقد

ابنقالفقديعممثممعينلشيءمعنىاورمزأأواسمأيضعواأنعلىالحكماء

اللغةاأ2(.علممسائلمنليستالكلامأصلمسألة"إنجني

31.آيةالبقرة)1(

أ-04.صصالخصائص:جنيابن)2(
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اللغةوظيفة

متعارفعلميةرموزفهيالجتمعأفرادبينوالترابطالتفاهمأداةهياللغة

الإنسانوتعالىسبحانهاللهخمنوقدوالرسمالصوتبينتربطدلائللهاعليها

تترجمالتياللغةوهيألاوتفاهماتصالوسيلةلهجعلأنمنهاعديدةبمكرمات

اموروسائرالدينيةبعباداتهويقومحاجتهويلبييعيشفبها،غيرهإلىوتنقلهاحاجته

:-اللغةوظائفأهمومنحياته

والنفسية.والاقتصاديةوالدينيةالاجتماعيةاعمالهسائرفيالإنسانحاجةتلبيةأ(

.والمعاملاتالتحيةعباراتمنالمجتمعافرادبينالعلاقاتتوثيق2(

الشعراءعندذلكيكونماوأكثروالانفعالاتوالأحاسيسالمشاعرعنالتعبير3(

والقصاص.والكتاب

نعرفهاالتيوالمعارفالعلومإلىنظرناولو.جيلإلىجيلمنوالعلمالفكرحمل4(

والمعتقداتالعلوموان.السنينوآلافمئاتمنذسابقةأممبينمتداولةأنهالرأينا

بعيد.أمدمنذورسومبكتاباتموثقةلغةع!برإلينانقلتقدوالفنون

بواسطةتكتسبوالمفاهيمالأفكاربأنبياجيهجانالعالماوضحهماوهذا

وتميزها)1(.والأحداثالأشياءتحددالتيوهياللغة

.وفنونإبداعاتمنتعبيريةاتجاهاتفيالإنسانيالفكرصقل5(

العرييةالكتابةنشأة

وتمر،تاليةلمراحلورسومرموزإلىالتفكيرمرحلةمنللفكرنقلالكتابة

وهيألاالاستقرارمرحلةإلىئموالنطقالذهنيالتصورمرحلةمنالعربيةالكتابة

المقغدة.المقننةالرموز

والإنشاء،والتأليفوالتسجيلوالنقلوالتوثيقالتدوينالكتابةمعانيومن

وقادةوالقضاةالولاةإلىمراسلاتهميكتبونالإسلاميةالعصورفيالعربكانوقد

تنميتها.وسائلمصادرها،أهميتها،،اللغويةالحصيلة:معتوقأحمد)1(
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الأيوبيالدينلصلاحكانوقدالإنشاءديوانيسمىديوانعبرالأمموسائرالجند

منكانوقدلوزارائه،رئيسأوكانالفاضلالقاضيوهولإنشائيهديوانرئيس

.والولاةوالأمراءالخلفاءعندوالمكانةالحظوةينالالإنشا،ديوانفييعمل

علىيعدونالكتابلرأيناالعربعندوالتدوينالكتابةبدايةإلىنظرناولو

علىسليقةكانتاللغةلأنبلغاء؟فصحاءالعربكونمنبالرغماليدأصابع

الحروفرسمأشكالومعرفةومرانودربةتعلمإلىبحاجةفهيالكتابةأماالألسن

بغيرها.علاقاتهاوطرائقوأبعادهاوالتصاقها

أحدالمدنيةوفيكاتبأعشرسبعةالإسلاممجيءقبلمكةفيكانأنهرويوقد

كاتبأ.عشر

وسلمعليهاللهصلىالرسولطلببدرغزوةوبعد عشرةمنهمكليعلمأنبدراسرىمن

والكتابة.القراءةالمسلمينابناءمن

الصديقبكرأبومثلالوحيكتابمنبأنهمالصحابةمنكثيرعرفوقد

بنوخالدسعيدبنوأبانعفانبنوعثمانطالبأبيبنوعليالخطاببنوعمر

قيس.بنوثابتثابتبنوزيدسفيانأبيبنومعاويةالوليد

المخطوطات

ومشاعرودياناتوفنونوآدابومعارفعلوممناليدبخطكتبماكل

جلودعلىقديمأالعربيةالكتابةكانتوقدرسمأأونثرأأوشعرأوتجارب

العريضالنخيل)جريدوالعسبالملساء(الرقيقة)الحجارةواللخافالحيوانات

والكاغد.البرديونبات(الأملس

فيالقرآنكتبوقد،حركاتولاتنقيطدونالعربيةالكتابةكانتوقد

كذلك.الصديقبكرابيعهدفيالثانيالجمع

قراءةالعربيةاللغةفياللحنفشاالإسلامفيعربيةغيرأممدخولوبعد

إلىالأمرهذاعهدحيثالكريمالقرآنبكتابةعفانبنعثمانالخليفةفقام،وكتابة
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والشاممكةمنكلإلىالقرآنمننسخأووزعثابتبنزيدالأنصاريالصحابي

المدينة.نسخةإلىبالإضافةومصروالعراق

فيالضبطعمليةفيرائدبدورالدؤليالأسودأبوقامالعباسيالعصروفي

الكريمالقرآنعلىحفاظأاللغةسلامةليأمنالحركاتوضبطالحروفتنقيط

ليسفلالحروفحركاتبرسمالفراهيديأحمدبنالخليلقاموقداللغةوسلامة

واو،والضمة،ألف)الفتحةالمدحركاتتشبهبحركاتوجرأونصبأرفعأالنطق

الياء(.منبدلأالحرفأسفلالفتحةوضعثمياء،والكسرة

فيويسمونالكتاببعضيستأجرونوقدبالكتابةيقومونالعلماءكانوقد

يقومونكانواحيثكتابتهمعلىأجرأيأخذونكانواحيثالوراقونالوقتذلك

الحاضر.عصرنافيالنشرودورالمطابعبدور

يعطونوكانواوالترجمةالتأليففيوالأدباءالعلماءيرعونالخلفاءكانوقد

أكثرمنالمأمونالخليفةوكانذهبأ،وزنهيترجمأويؤلفالذيالكتابوزن

يضعوكانعصرهعلماءكبارمنكانفقد،النهجبهذاواهتمامأرعايةالخلفاء

عليها.للاطلاعبغدادفيالحكمةبيتفيوالمخطوطاتالمؤلفات

منكثيرأوبدواالعلومشتىفيبالتأليفالفرسعلماءمنكثيرقاموقد

العربية.للغةاتقانهمبعدالعربالعلماء

خاصةاليونانيةوالمعارفالعلومبترجمةالمسلمينعلماءمنعدةقاموقد

النساطرةمثلالرومانيةالقبائلبعضذلكفيساعدهموقداليونانيةالفلسفة

واليعاقبة.

بالعصريعرفماوهو،الأولالعصرخاصةالعباسيالعصركانوقد

وعلماءالبصرةعلماءفظهرالعربوتقدمنهضةفيسببأالعلماءفكانالذهي،

بغداد.وعلماءالكوفة

وقلةالعلماءقلةإلىذلكادىالخلفاءوضعفالعباسيةالدولةضعفتولما

سنةالعباسيةالدولةسقوطإلىذلكأدىمما.الثانيالعباسيالعصرفيالمخطوطات

وتدميرأوفسادأقتلأوعاثوابغداددمرواحيث)المغول(،التتارأيديعلىهـ656
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بهافرمواعبثهممنتسلملموالتيالمخطوطاتوجدوهومما،الحياةمعالمكلوأتلفوا

.والفراتدجلةنهريفي

كثرتهامنوالفراتدجلةنهريفيالمخطوطاتإنالمؤرخينبعضقالوقد

منالكثيرذلكبسببضاعوقدالنهر،المارةفوقهيقطعجسرأأصبحتقد

.المخطوطاتتلكضياعنتيجةوالأدبيالعلميالإنتاج

جاءعندماوالثانيةالأولىالعالميتينالحربينحتىكذلكالأمروبقي

مخطوطمليونتبلغكانتوالتيالمخطوطاتهذهمنالكثيرفأخذواالمستعمرون

تقريبأ.

العرببلادفييبقولمتقريبأمخطوط000.008حواليالمستعمرونفأخذ

.مخطوط000.002عنيزيدلاماالمخطوطاتموطن

وأكملوامنهاواستفادواالمخطوطاتهذهمعظمالأوربيونترجموقد

والعالمخاصةأوروباونهضةازدهارفيكبيردورلهاوكان،العلميةمسيرتها

عامة.

بدورقامواولكنالمخطوطاتهذهأخذواقدالأوروبيينإننقولونحن

جعلهامماالحفظوسائلمنولديهمالمخطوطاتهذهمنوالمستفيدالحافظ

منخاصةخزائنفيوهيومكتباتمتاحففيفهيالتلفعنبعيدةسليمة

إليهاويرجع،والرطوبةوالحرارةالضوءمؤثراتعنبعيدةوالخشبالزجاج

ومؤلفاتهم.أبحاثهمفيالعلماء

،المخطوطاتهذهمنمفاهيمهمبأخذيهتمونالفكرأصحابفالعلماء

.والعلومللحضارةالعريقةوالجذورالصافيالمعينلأنها

النصوصهذهبتحقيقالعربوالمفكرينالعلماءمنكثيرقاموقد

القراءأيديبينتصبححتىوطباعةتحقيقإلىبحاجةمخطوطاتوهناكوطباعتها

والعلماء.
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العربيةللكتابةالإملائيةالضوابط
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الخامسالفصل

العربيةللكتابةالإملائيةالضوابط

الكتابةمنتخذفالتيالحروف

فيتقاربأأوللنطقتخفيفأأوإعرابيلموقعنظراالحروفبعضتحذف

-الواو-الياء.-النون-الميمال،الألفالحروفهذهأشهرومنالحروف

الكلمةأولمنتحذفالتيالحروف

(.)ابنةوحلمة)ابن(حلمةمنالانفتحذف:أولأ

الأولللعلمنعتأوكانتمتصلينعلمينبينوواقعةمفردةمنهماكلكانتإذا،(

يلي:كماوهيالسطرأولفيتقعألاعلى

.مفردةتكونأنأ(

المرتدين.علىالوليدبنخالدانتصر:مثل

عليهاللهصلىاللهرسولعنالحديثروىمنأشهرمنبكرأبيبنةعائشةالمؤمنينأم وسلم.

ألفها.تحذفلاجمعتأوثنيتفإذا

المطلب.عبدابناوجعفرعلي:مثل

منتصرين.الوطنأبناءعاد

.الرسولابنتتيكلثوموأمرقيةعفانبنعثمانتزوج

فاصليفصلهاولاعلمينبينتقعأنب(

الأندلس.فاتحزيادبنطارق

المغيرةبنالوليدابنهوخالد
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علانبنفلان:مثلالكتابةمنابنألفوتسقط

فيهاللعلمنعتأ)ابنة(أو)ابن(كلمةتكونأن!(

خبراكانتإذالفهاتحذففلا

يوسف؟منابن:سأللمنجوابأيعقوبابنيوسفكقولنا

:سأللمنجوابأخويلدابنةخديجة:ومثل

خديجة؟منابنة

السطراولفيتقعألاد(

عموبالفاروقوالملقبالثانيالخليفةوعدلسماحةوالمسلمونالعلماءيجل

.الخطابابن

الاستفهامهمزةعليهادخلتإذا2(

المدينة؟ابنمناذكىالباديةأبن

النداء:حرفبعدوقعتإذا3(

الأكرمين.بنيا

أخي.بنيا

.الاستفهامهمزةبعدوقعتإذاالوصلهمزةتحذفثانيآ:

علي؟أبنة

البنين؟علىالبناتأصطفى

همزةبعدتحذفلافإنها،التعريفالهمزةهيالوصلهمزةكانتوإذا

لهالإبلعلىآلراكب:مدةعليهاألفأالاستفهاموهمزةهيتكتببلالاستفهام

نظيف؟آلماء؟مكانهواقفآلحارس:وكذلكحداء؟

الرحمنالله)بسمالكاملةالبسملةفي)اسم(حلمةمنالائفتحذفثالثآ:

(.الرحيم

اللهم.باسمكغيرها:منتحذفولا
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حياةفياثرللعلم:مثلالجرلامعليهادخلتإذاالألفتحذفرابعأ:

.الشعوب

الابتداء:لاممثلمفتوحةكانتإذا

للهدىعليناإن:مثل

الأولى.منلكخيروللآخرة:

.للرجاليانحو::الاستغاثةلام

للهزيمة!ياللماء!يا:التعجبيةالياءبعداللام

الكلمةوسطمنالالفحذف

الجلالةلفظفيالكلمةوسطمنالألفتحذفأ(

والأرض".السمواتخالق"الله-الله

.المعأوالبدونإلهكلمةمنتحذف

الله.إلاإلهلا

الواحد.الإلههو

بالمقرونآعلمآ!انتإذاالرحمنكلمةمنتحذف2(

القرآنعلمالرحمن

الألففترجععلمأوليستالمنخاليةكانتإذااما

رحمانأكريمألازلت:مثل

مثلتخفيفآالكلماتبعضمنتحذف3(

لكن

السموات

أولئك
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هؤلاء

هذا

هذه

ههنا

هكذا

يس

وعدمهالحذففيهايجوزكلماتوهناك

ثلاثمائة-ثلثمائةمثل

هارون-هرون

آخرالكلمةمنتحذفالتيالالف

:-مثلجربحرفسبقتإذاالاستفهاميةمامنالألفتحذفأ(

سافرت؟لم

؟تسألعم

تتوقف؟لم

إلام؟بينكمالخلفإلام

؟البابأغلقتبم

ألفهاتحذفلاركبتافإذا)ذا(مع)ما(تركبالاالحذفذلكفيويشترط

مثل

التحايل؟هذاكللماذا

؟الكلامكثرةتفسركاذا

طهكلمةآخرمنتحذف2(

لتشقى"القرآنعليكأنزلناما"طه
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ثلاثةعلىزائدةممدودةغيرهمزةاولهعلمعليهادخلإذاالنداءياءألفتحذف3(

.أحرف

يأكرميأشرفيامجديأسعديأحمد:مثل

مثلتحذففلاممدودةالهمزةكانتإذاأما

:فنقولآزر،آدم

آزريا-آدميا

إسمعيل،ياإبرهيميا:مثلالنداءياءألفتبقىشيءالعلممنحذفإذاأما

الأسماء.هذهمنالألفيحذفمنطريقةعلىإسحقيا

الألففتحذفالتاليةالكلماتعلىالنداءياءدخلتإذا

المرؤةيأهلالخيريأهل

الإنسانيأيها

المطمئنةالنفسيأيتها

مثل:البعد.علىالدالةباللاممتصلأإشارةاسمكانتإذاذاكلمةمنالألفتحذف4(

المنانذلك

الرجلانذلكما

المقاتلونذلكم

النساءذلكن

التالية:الحالاتفيالتنبيههاءمنالألفتحذف5(

.كافبعدهوليسالهاءأوبالتاءمبدوءأليسإشارةاسمكانإذاأ(

هؤلاء،هذي،هذه،هذا:مثل

بهمزةالمبدوءالضمير(ب

هأنتن،هأنتم،هأنتماهأنا:مثل
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اذكلمةبعدهاوجاءالتنبيههاعليهادخلتإذا)أنا(الضميرألفتحذف6(

مثل:

هأنذا)1(

الحذف

السابقةاللامأكانتسواءألامبعدهاوكانبلامسبقتإذا)ال(تحذف

مثل:مفتوحةاممكسورة

فوائدلليمونالليمونليمون

دهشهلليلالليلليل

عديدةفوائدللبناللبنلبن

الأطفالعندمتعةللهواللهولهو

النفوسفيأثرللحناللحنلحن

الموصولالاسمعلىالمفتوحةاللامأوالمكسورةاللامدخلتإذاالتحذف

.الإناثوجمعللمثنى

يطلبونهللذينالعلم

كبيرتقديرنجحاللذان

طيبأعملأقدمتاللتينالفضل

التوابنعمأحسنناللتان

أزواجهنيحترمنللائيوالتقديراللياليسهرنللاتيالجد

عاليةمنزلةأبنائهنتربيةيحسنللواتي

الفاهرةص،الفجالة/غريبمكتبة.العربيةالكتابةفيوالترفيمالإملاء.إبراهيمالعليمعبد)1(

75-08.ص
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الميمحذف

نعمانحو:)ما(فيميمهادغمتإذاالعينالمكسورة)نعم(الفعلمنيحذف

به.يعظكم

النونحذف

)من(علىدخلتاإذامن()عن،كلمتيمنتحذفأ(

؟تسألعمننحو:

البضاعة؟اشمتريتممن

تبحث؟عئمنحو:استفهاميةأكانتسواءماعلىأو

أعطيت؟ومم

.الطائرةستقلعقليلعم.زائدةكانتأو

فعلته.عفاتجاوزت.موصولةوتكون

الله.أعطاكمماأنفق

الزائدةمابعدهاجاءإذاالشرطيةإنمنتحذف2(

ولاأفلهماتقلفلاكلاهمااوأحدهماالكبرعندكيبلغنإماا:تعالىقال

الله.يعذبكمتنتهواألا:مثلالناهيةلابعدهاجاءأواكريمأقولألهماوقلتنهرهما

النافية:لابعدهاجاءإذاالمضارعللفعلالناصبةالمصدريةأنمنتحذف3(

.تندمالاعليكنحو:

لاأنأشهد:مثلنونهاتحذففلاالنافيةلاوبعدهاالثقيلةمنالمخففةأنأما

الله.إلاإله

لاانأخبرته:مثلنونهاتحذفلا،النافيةلاوبعدهاالمفسرةأنوكذلك

للمتخاذل.مكانة

الادعاء.لهذاأصللاإن:القاضيقال
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الواوحذف

منالنطقيستقيمحتىالحروففيالأمثاللتواليوذلكتخفيفأالواوتحذف

التاليةالكلمات

وغالبأحبوبمنفيهيذق)ماهاونالنصاري()مقبرةداود-طاوس-ناوس

(.الخشبأوالنحاسمنيكونما

الياءحذف

.الحروفإشباعمنالناشئةالكتابةمنالياءتحذف،(

لالفظأداشباعهافمدهاالكتابةأصلمنوليستالنطقطويلةياءفهي

الشعر.فيذلكويكونرسمأ،

مثل:

الحريمالأشهرفيدميسفكأحلوالعلمالبانبينالقاععلىريم

نكرةحانإذاالمنقوصالاسمياءتحذف2(

القاضيجاءمثل

القاضيرأيت

القاضيكلامإلىاستمع

الراعيرجع

الراعيأكرمت

الراعيمنالشاةأخذت

الكتابةفيتزادالتيالحروف

والواوالألفالحروفهذهأشهر
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قاضجاء

قاضرأيت

قاضكلامإلىاستمع

راعرجع

راعأكرمت

راعمنالشاةأخذت



الالفزيادة

آخرهافيأوالكلمةوسطفيإماالألفتزاد(،

مركبةأومفردة)مائة(كلمةفيوسطأوتزاد

تسعمائة،ثمانمائةسبعمائة،ستمائة،خمسمائة،أربعمائة،ثلاثمائةمثل

والجرالنصبحالتيفيومائتينالرفعحالةفيمائتانالتثنيةحالةوفي

فيوكذلكومئينومئون،مئات:مثلالألففيهاتزادفلاالجمعحالةفيأما

.المئويوالعيدالمئويوالمستوىالمئويةالنسبةمثلالألففيهتزادلاإليهاالمنسوب

الفارقة.أواللاحقةالائفوتسمىالكلمةآخرفيالائفوتزاد2(

نحو:والأمروالمضارعةالماضيةالأفعالفيالجماعةواوبعدأ(

أسرعوايسرعوا،لنيهتموا،لماخرجوا،يخرجوا،خرجوا،

اصليةالواولأنألفأ؟يأخذلافإنهناقصأ.معتلأمضارعأالفعلكانإذاأما

مثل:للجماعةوليست

ربه.الإنسانيرجو

مخلص.بقلبالمسلميدعو

السماء.إلىالناظريرنو

المدينة.أطراففيالبنيانيعلو

مثل:الفألهنضعفلاالجماعةبواوالمنتهيالاسمأما

بالأخبار.مهتمونالصحفقارئو

معانيها.يدركونالحقيقةعارفو

عنها.يدافعونالأمةبنو

.مروءةأصحابالفضلذوو

ولت.قدالضيقسنو
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الإطلاقألفوتسمىمشبعةالألفكانتإذاالبيتقافيةآخرفيالألفتزادب(

هندبنعمروالشاعرقولمثل

الأندريناخمورتبقصولافاصبحينابصحنكهيالا

المنونالمنصوبالاسمآخرفيحى(

صباحأذهبتنحو:

جديدأكتابأقرأت

التنوينتقبلفلابالفتحالمنونةالمربوطةالتاءأما

مطولةرسالةقرأت

ثمينةساعةاشتريت

الكلمةفيالأخيرةالهمزةمعالألفتزادولا

فادحأخطأتجنبت:مثل

مخبأدخلت

لأن؟بألفمسبوقةبهمزةمنتهيةالكلمةكانتإذاالألفالكلمةتقبلولا

اللفظي.التعقيدمنالنوعوهذاالأمثالتوالييسمىذلك

نداءسمعتمثل؟

عليلأهواءاستنشقت

صافيأماءشربت

طازجأغذاءأكلت

صادقأدعاءربهالمسلمدعا

الواوزيادة

التاليةالحالاتفيوتكونالكلمةوسطفيالواوتزاد
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السالمالمذكربحمعملحقتانوهماأصحاببمعنى(اولى)أولو،كلمتيفيأ(

بأسأولوهم:مثل

أتقياءالنعمأولىإن

الألبابلأوليتذكرةهذه

السالم.المؤنثبحمعالملحقةوهي،صاحباتكعنى)أولات(كلمةفي2(

الفضلأولاتالمؤمنات:مثل

عمركلمةعنلتمييزهاوالجرالرفعحالتيفي"عمروكلمةآخرفيتزاد3(

.العربدهاةمنالعاصبنعمروكان

العاصبنعمروذكاءبفضلأجنادينمعركةفيالعربانتصار

الفأعمروكلمةفتأخذالنصبحالةفيأما

الكريم.القرآنحفظةمنعمرأإن:فنقول

.الناسأعدلمنالخطاببنعمرإن:ونقول

ممنوعةلأنهاألف،تلحقهاولامنونةغيرفهيعمرأما،منونةالمنصوبةفعمر

فعل(.وزنعلى)علمالصرفمن

عمروكلمةالواوفيفيهاتزادالتيالشروط

فيهاتزادلا"عمر"عمرلفعلمصدرأكانتفإذاعلمأ،)عمرو(كلمةتكونأنأ(

الواو

الأسنانمنالمتدليةاللحمةبمعنى)عمر(كلمةوكذلك

عمرهمهذاضمير:إلىتضافألاب(

عميرجاءتصغرألاحى(

العمرجاءبألتقرنألاد(
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عمريدهاةهذامنسوبةتكونألاهـ(
)1(

والقطعالوصلهمزتا

حرففالهمزةاللينةوالألفالهمزةبيناختلافهناكأنعلىالتنبيهيجب

أرقأخذ،أمر،أكل،المفتوحةالهمزةمثل.الحركاتجميعيقبل

إعادة،إنارة،إجابة،افادة:المكسورةوالهمزة

المضمومةوالهمزة

أريدأجيد،أعيد،

وسطتكونوقدأناأخت،،أسرة:مثلالكلمةأولفيالهمزةتكونوقد

فؤن،ضؤل،رئم،سئم،دأب،سأل،:مثلالكلمة

تواطؤ.تكافؤدافئ،،شاطئنبأ،بدأ،:الكلمةآخرتكونوقد!.

فوقالفتحة)إشباع(استطالةعنينشأصوتيامتدادفهياللينةالألفأما

خاف،)باع،الكلمةوسطوتقع(بالألفالمديسمىما)وهذاقبلهاالذيالحرف

ناب(.،ساعة

أعمى،،مصطفىرمى،رنا،رجا،دعا،مثلالكلمةآخرفيتكونوقد

مستشفى.

آخرها.فيكانتإذا()الاعرابالآخرحركاتتقبللاالألفوهذه

الحركة.علىيدلالمدلأن؟حركةعليهنضعلاالممدودوالحرف

8-83.أصص،غريب.مكتبةالعربيالكتابةفيوالترقيمالإملاء.إبراهيمالعليم)1(عبد
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الكلمةأولفيالهمزة

الوصلفهمزةقطع،همزةأووصل،همزةإماالكلمةأولتقعالتيالهمزة

فيمنفردةتلفظعندماالنطقفيوتظهرالساكنبالحرفالنطقإلىبهايتوصلهمزة

.الكلامأول

حينالنطقفيوتختفيالهمزةتظهرفلاالكلماتمنبغيرهااتصلتإذاأما

تظهر(لا،اهتم:مثلالكلامدرجعندوهذا،اللفظتواصل

النطق(في)تظهر.اهتممحمد

أرىاخذ،،أعطىمثلالكلامأولأكانتسواءفتظهرالقطعهمزةأما

:فنقولالكلامودرجوسطفيوتظهر

أعطى.المحسن

الجائزةأخذالفائز

المنظرأرىأنا

الوصلهمزةمواضع

الاسماءفيأ(

الأسماء،هذهومثنى،امرأةامرؤ،ابنم،،ابنةابن،)اسم،:التاليةالستةالأسماءأ(

(.)امرأتانامرآن،ابنتان،ابنان،)اسمان

(.الاسميةالجملة،الاسمي)التسلسلاسمكلمةإلىوالمنسوب

(.الله)ايمومختصرهااللهايكلن،ثنتانا،)اثنان:التاليةالثلاثةلأسماءا2(

ادخار(-)ادخراتفاق(-)اتفق-(اجتماع-)اجتمع:الخماسيالفعلمصدر3(

انتظار(.-)انتظر(ابتسام-)ابتسم-

)استقلاستعداد(،-)استعد(،استحسان-)استحسن:السداسيالفعلمصدر4(

استقرار(.-)استقر(،استقلال-
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الاكعالفي(ب

الخماسيماضيأ(

احتدماستند،،اقتحماستعر،،امتحن،انتهىادخر،،اشترك

السداسيماضي2(

استدلاستشار،،استحسن،اعشوشب،استقبل

الخماسيأمر3(

استبق.،اقتحمانتظز،ادخر،،اشترك

السداسيأمر4(

(،العلةحرفبحذف)مجزوماستسق،استدرج،استخرج،استوعب،استقبل

استزرع.

الثلاثيأمر5(

اسبق،انسخ،اسرعانهاجر،،ادعاذكر،،اجلس!

الحروففي!(

الليث،،الربيع،الرجلالأسماء:جميعمعوصلهمزةهمزتهاالتعريفال

العلم.،السنة،السبت

قطعهمزةهمزتهاالحروفمنعداهاوما

وصلهمزةهمزتهاالموصولةوالأسماء

اللذين،اللذان،الذي

اللتين،اللتان،التي

-اللواتي-اللائياللاتي،الذين

الله.الجلالةلفظوكذلك
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القطعهمزةمواضع

الاسماءفيأ(

همزةفيذكرهاتقدمالتيالأسماءعداماقطعهمزةهمزتهاالأسماءجميعأ(

الوصل.

أبوان-أب:مثل

أسماء-أبناء

إخوان-اخوات-اخ

أخوان

إبراهيم،إسماعيلأحمد،

إياك،،إياكم،إياكما،إياك:النصبضمائر)أنتم،أنتما،انت،انائرالضما2(

إياهم(،إياهما،إياه،إياكن،إياكما

إياهن،إياهما،ياهاإ

إيانا(،إياي

الظرفية!إذا،أي،الشرطية!إذا(3

فأكرمه.سعيدحضرإذا:مثال

الثلاثيمصدروفي4(

أدبأمر،أسر،،إرثأجر،اسف!،،ارق،أمل

الرباعيمصدر5(

إنارة،إثارة،ثةإغا،إضافة،إرادة،إنقاذ،إبعاد،إرجاع،إسراع

:الافعالفيب(

المهموز:الثلاثيماضيا(

أؤىأخذ،،أزفأسر،،أوىأمر،،أكل،أتى،أبى:مثل
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الرباعي:ماضي2(

أحكم،،أشرق،أبدىأفسد،،ألح،أهدى،أقبل،أكمل،أسرغ،أسرف

أوصى

.)1(الحقلأقولنوالله:مثل؟الفعلعلىالداخلهالقسملام3(

المتوسطةالهمزة

منفلابدالعربيالإملاءقواعدوفقصحيحةالمتوسطةالهمزةتكتبحتى

التالية:النواحيمراعاة

.الهمزةضبطا(

قبلها.الذيالحرفضبط2(

الياء(.الواو،)الألف،علةحرفكالطإنقبلهاالذيالحرفنوع3(

الياء(.الواو،،)الألفعلةحرفكانإنبعدهاالذيالحرفنوع4(

القواعدحسبالهمزةرسمليتممجتمعةالنواحيهذهإلىينظرحيث

الصحيحة.الإملائية

التالية:الجوانبخلالمنالموضوعفيولندخل

الساحنة.المتوسطةالهمزةأ(

متحركأ،يسبقهاالذيالحرفيكونأنيجبالساكنةالمتوسطةوالهمزة

قبلهاالذيالحرفلحركةمناسبحرفعلىالهمزةتكتبحيث

مفتوحأ.قبلهاماكانإذاألفعلىتكتبأ(

ثأر.،يأكل،رأفةيأمر،،مأوى،مأمونفأر،،رأسي،تأذنيأخذ،:مثل

مضمومأ.قبلهاماكانإذاواوعلىتكتب2(

مؤلم.سؤدد،مؤتمر،،رؤية،يؤذى،اؤتمن،يؤتى،لؤم:مثل

37-44.صص،غريبمكتبة.العربيةالكتابةفيوالترقيمالإملاء.إبراهيمالعليم)1(عبد
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.مكسورأقبلهاماكانإذاياءعلىالهمزةتكتب3(

مئزر،استئناف،إئتلف،جئتبئر،:مثل

المفتوحةالمتوسطةالهمزةب(

يكونوقدالكسر،اوالضمأوبالفتحمتحركبحرفمسبوقةالهمزةتكونقد

:-التاليةالنواحيعلىالهمزةوتكونعلةحرفأوصحيحأالساكنالحرف

ألف،علىفترسممفتوحأالهمزةقبلمايكونأنأ(

مثلصحيحأ.حرفأبعدهاماأكانسواء

يتألف.يتأخر،حدا،وأد،زأر،

مثل:؟فتكونالاثنينألفالهمزةبعدكانواذا

.يلجأانلجأ،،يبدأانبدأ،،يقرأانقرأ،

التثنيةألفأوممدودةألفوبعدهامفتوحأقبلهامايكونأن2(

مآثر.آثار،آباء،،ضآله،شنآنآراء،،آمال،مآدب،مآذن،مآكل:مثل

الأسماء:معالتثنيةألفمعوتكون

مرفأنخطآن،مبتدآن،مبدآن-ملجآن

فتكونالأفعالمعكانتإذاأما

يملأان،يقرأان،ينشأان،يبدأان

(مبدآن)يبدأان،.الإملائيالرسمفيالفرقهذالماذاالسائليسألقدوهنا

الاثنينألفهيالفعلفيالهمزةبعدالتيالألفان:والجوابملجأن()يلجأان،

ضمير.ايفاعلالإعرابيوموقعها

.حرففهي(إعرابعلامة)أي،المثنىألففهيالاسمبعدالتيالألفأما

شكله.علىمرسومأيبقىأنويجبالحرفمنرتبةأعلىوالاسم

ألف.بعدهاكانولوواوعلىفتكتبمضمومأالهمزةقبلمايكونأن3(

يؤرخ،،يؤرق،يؤجل،يؤلبيؤخر،،يؤدييؤكد،،يؤمن)يؤثر،:مثل

.(ئؤسس
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يؤانس،،يؤاجر،يؤاسي،يؤامن،زؤام،مؤازرة،يؤاخي،رؤساء،لؤي)

..(يؤاثر،يؤاخذ

ألف.بعدهاكانولو(نبرةياء،)كرسي،علىفتكتبمكسورأالهمزةقبلمايكونأن4(

(.لئامقارئات،،ناشئاتلئلا،،مئات،وئام،اكتئاب،سيئة،فئه،)رئه:مثل

ألفبعدهاوليسساكنأصحيحأحرفأقبلهامايكونأن1(5(

جرأة.،رزأين،يرأس،جزأين،نشأة،مسألة،مرأة،فجأة،عبأينيدأب:مثل

المدةلأن،الألفعلىمرةوالهمزةالألفكتبتمدحرفالهمزةبعدكانإذاب(

حرفين(عنعبارة

.(دفآن،شنآن،قرآن،مرآة،)ظمآن:مثل

إذامفردةالهمزةفتبقىالاثنينألفبعدهاالمفتوحةالمتوسطةالهمزةكانتإذا!(

مثل:،بعدهبمايوصللاحيثاللاصقةغيرالحروفمنالحرفكان

قرءان()قرءبرءان(-)برءبدءان(-)بدء

مئل:،بعدهبمايوصلفإنهاللاصقةالحروفمنقبلهاالذيالحرفكانإذاأماد(

.فئراننشئان،كفئان،دفئان،عبئان

صحيح،غيرساكنحرفالهمزةقبليكونأن6(

مثلألف،بعدكانتلوحتىمفردةالهمزةفترسمألفأكانولو

(.أصدقاءك،إضاءة،قراءات،جزاءانئفاءل-جراءه-ملاءهعباءة،)قراءة

.نبرةعلىفترسمساكنةياءقبلهامايكونأن7(

(.تضيئان،يفيئان،هيئة،مشيئة،بريئان،شيئين،نسيئة،)دنيئة:مثل

المضمومةالمتوسطةالهمزة

أوالكسرأوالضمأوبالفتحمتحركحرفيسبقهاقدالمتوسطةالهمزة

هي:حالاتولذلكالسكون

،يقرؤه:مثلواوعلىفترسمالمدواويليهاولامفتوحأقبلهامايكونأنأ(

أؤنبئكم.،يؤم،يرزؤهم،خطؤه،ومبدؤه

-89-



حرفقبلهاالذيالحرفكانإذامفردةكتبتالمدواوالهمزةبعدكانفمان

.يقرءونقرءوا،ابدءوا،تبوءوا،:مثل،لاصقغير

مثل:واو،بعدهاكانولوياءعلىفتكتبمكسورأالهمزةقبلمايكونأن2(

(.لاجئون،ينبئون،يستهزئون،قارئون،مئون،طمئنوا،)مبادئكم

علىفتكتبواو،الهمزةبعدوليسألفأوصحيححرفالهمزةقبليكونأن3(

واو

نداؤهالتفاؤلالتشاؤم

انتهاؤهلقاؤهغذاؤنا

رداؤهأداؤهأرجاؤه

غيرحرفأيسبقهاالذيالحرفكانإذامفردةكتبتواوالهمزةبعدكانفإذا

جاءوا(.أضاءوا،)مرؤوسمثل،لاصق

مئة،ميئوسفيئها،:مثل)نبرة(،ياءعلىتكتبساكنةياءالهمزةقبلكانإذا4(

شيئهم.

المكسورةالمتوسطةالهمزةد(

لأنلها؟السابقالحرفحركةكانتمهما)نبره(ياءعلىالهمزةتكتب

مثل:،الحركاتأقوىالكسرة

أئذا،،وضوئهم،قائمون،ناشئين،عزرائيل،إسرائيل،ابدئي،يئن،سئل

يكتئب.

ملاحطة:

الذيفهوللكلمةالإعرابيالموقعوبيانالمتوسطةالهمزةملاحظةمنلابد

بكتابتهاوجرأالسطرعلىبكتابتهاونصبأالواوبكتابةرفعأالكلمةموضعيحدد

ياء(.)نبرة،كرسيعلى
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الرفعحالة

أصدقاؤهمجاء

مسموعنداؤهم

نافعةأشياؤهم

نظيفأغذاؤناكان

صافيةسماؤنا

علماؤناأنتم

مرتبةأسماؤهم

واسعأفناؤهكان

غزيرأماؤهمكان

كثيرونكرماؤهم

إملائيةمهارات

النصبحالة

أصدقاءهمرأيت

نداءهمسمعت

أشياءهمعرفت

نظيفغذاءناإن

صافيةسماءناان

علماءنانكرم

أسماءهمكتبمث

واسعفناءهإن

غزيرماءهمإن

كرماءهماحترم

المربوطةوالتاءالمفتوحةالتاء

حديقة

عادت

جميلة

مدرسات

قوية

أمهات

الجرحالة

بأصدقائهماهتممت

ندائهممنالصدىهذا

أشيائهممنالمتاعهذا

غذائنامنجزءالخبز

سمائناإلىنظرت

علمائنامنالعلمنأخذ

أسمائهمبتسلسلأهتم

فنائنافيأجلس

مائهممنشربت

كرمائهمعلىسلمت

مجتهدة

جميلات

معركة

مسلمات

الهاء

حبهصايدهجدرسهمدعملهكتابه

ملاحظة:

مؤنثة.الكلمةلأصبحتنقطتانعليهاوضعتلو
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واوالجماعةبعدالفارقةالألف

الأفعالمعوتكون

صاحواعادوا

الأسماءمعتكونولا

رمضانصائموعائدوالسفر

الأصليةالواومعتكونولا

أنحوأدعوأرجو

صاموا

الجبلصاعدو

يشكويسمو

باعوا

البضاعةبائعو

يعلو

المتوسطةالهمزةأوضاع

الجرحالةالنصبحالةالرفعحالة

أصدقائهمأصدقاءهمأصدقاؤهم

ندائهمنداءهمنداؤهم

ردائهمرداءهمرداؤهم

فنائهمفناءهمفناؤهم

إيذائهمإيذاءهمإيذاؤهم

مائهمماءهمماؤهم

غذائهمغذاءهمغذاؤهم

الإعرابيالموقعويوضحهذلكيبينوالذي

فيتكونبحيثجملثلاثفيالتاليةالكلماتمنكلمةكلضع:تدريب

.مجرورةوالثالثةمنصوبةوالثانيةمرفوعةالأولى

فقراءرداء

نجباءإيذاء

أهواءماء
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شرفاء

أقوياء

غذاء

واءد

سماء

أبناء

فقهاء

هواء

بلاء

فناء

أنبياء

أبرياء

قاءأصد

رثاء

آباء

شعراء

نجباء

أغبياء

أشلاء

اسماء

صرفيأونحويبسببإملائيةأخطاء

الناهيةالأمر-لالم-لما-لام:الجزمأدوات

الآخرالمعتلالجزومالفعلمنالعلةحرفيحذف:المعتلهالأفعال

يشكلمينولمترعلاينولمترملا

يعللمينجلمتسعلايعطلمتهدلا

يرجلميرسلمتنهلايشفلمتشولا

يدعلميقولمتشولايسملمتأتلا

الاخرالمعتلالامرفعل

نادأعطهات

راعاسعارع

اعداشفادع
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اكو

اعل

اسئم

ارلس

اريم

اشو

ارخ

اهو

ارضبى

اهد

أمرأفعال

قء

نارأ.وأهللثنفسلثقص

الحقائق.هذهع

للقاضي.أالظاشص

عليك.المترتبةالالتزاماتبكلفي

تكتبولاتلفظحروفأتشملكلمات

هذههذا

الرحمنإله

أولئكهؤلاء

للاستفهامكانتإذاماألفتحذف

تسافر؟قي
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انو

اشلث

انبئ

ابلث

انة

لكن

الئه

طه

الأمر؟هذاتفسريتم

هكذا

ههنا

يس





المراسلاتكتب
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السادسالفصل

المراسلاتكتب

الرحيمالرحمناللهبسم

م55002//71ربخلتاا

المحترمين.التدريسهيئةأعضاءالافاضل/

،،،وبعدطيبةتحية

التدريسيةالهيئةلاعضاءالسابعالاجتماع:الموضوع

.4002/5002الدراسيللعام

الموافقالثلاثاءيومعقدهالمنويالاجتماعلحضوردعوتكميسرني

الكلية.مبنىفيظهرأوالربعالثانيةالساعة17/35002/

الاحترامفائقبقبولوتفضلوا
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حسنيعادلمحمد

الإدارةمجلسرئيس



الرحيمالرحمناللهبسم

م71/5/5002ريخلتاا

7،/5/5002بتاريخالكليةلمجلسالسابعالاجتماعأعمالجدول

السابق.الاجتماعمحضرمراجعةا.

عقدها.وإجراءاتالنهائيةالامتحاناتجدول2.

مايو.شهرنهايةفيالإنجليزيةاللغةفيالجامعةقبولامتحان3.

التعريفية.والنشراتالطالبدليل4.

.أعمالمنيستجدما5.

-801-



الرحيمالرحمناللهبسم

م71/5/5002:ريخلتاا

(7)رقماجتماعمعضر

برئاسةالتدريسهيئةلأعضاءالسابعالاجتماععقدتمفقدوتوفيقهاللهبعون

الثانيةالساعةفيذلكوكان،الإدارةمجلسرئيسحسنيعادلمحمدالأستاذ/

م.17/55002/الموافقالثلاثاءيومظهربعدمنوالربع

التالية:الأمورمناقشةتموقد

)السادس(.السابقالاجتماعمحضربنودمناقشةأ-

اللهالجادالدينمحيالأستاذ/قامحيثالتحضيريالأسبوعبرنامجمناقشةتم2-

هذافيالمستجدينالطلبةعلىالتركيزتم..وقدالتعريفيالبرنامجمجرياتبشرح

ببرنامجلاطلاعهمتعريفيلأسبوعبحاجةليسواالقدامىالطلابلأن؟البرنامج

قسمينإلىالمستجدينالطلابيقسم...حيثالسابقةالسنةفيوأنشطتهاالكلية

هوالقدامىالطلابيعنيما..وأنالطلبةعددلزيادةنظرأالمكانمشكلةلحل

السبتيوممنالتعريفيالأسبوعيبدأ..حيثالأكاديميةالموادتسجيلعملية

:ويكونم24-92/95002/

وإرشادتسجيل:المستجدونالطلبة-

تسجيل:القدامىالطلبة-

فيالتعريفيةاللقاءاتوستكونم1/015002/منفيبدأالفعليالتدريساما-

معالطلابلأعدادنظرامجموعتينإلىالطلبةسيقسمحيث2،رقمالمبنى

الملفاتوجودعلىالتأكيدمعفاعلبدورمجموعةلكلالمرشدقيامضرورة

ذلك.لمتابعةالأكاديميالمرشدمع
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هذهوفقالتسجيلاستماراتوعملللتخصصاتالأكاديميةالخططمناقشةتم3-

دراسةوخطةجميعها.الدراسيةالسنواتمدىعلىدراسيفصللكلالخطط

الدراسيةللموادوالمتطلباتللكليةالدراسيةالمتطلباتوبيانالأكاديميةالمساقات

لسائرالأكاديميالمشرفمعالمساقاتخطةخلالمنذلكومتابعةالأخرى

.الموجودةالتخصصات

المدرسينمنأخرىكلياتمنالمنقولينللطلابالموادمعادلةنموذجمناقشةتم4-

للموادالمعادلةنظامانحيث.المختصالقسمورئيسالتخصصاتذويمن

للكلية.داخلينظام

التدريس!هيئةأعضاءعددحيثمنالجودةوضوابطأسسمناقشةتم5-

الأداءخططوسائروالأنشطةوالقاعاتوالمختبراتالتدريسيوالنصاب

المختلفة.والأنشطةالأكاديمي

معاييروفقوإنجازاتهاالكليةمرافقيبرزللكليةمصورتقريرعملمناقشةتم6-

الفاعل.ودورهاالمشرقالكليةوجهلإبرازفنيةوأسس

الجهاتمعوالاتصالوتصويرونحترسممنللفنونمعرضعملبحثتم7-

يوموتحديدالطلبةلإنتاجالمطلوبةالمساحاتواختيارالأمر،لزمإذاالمختصة

الطلبة.لأعمالالأولالمعرضسميوقد92/55002-31/الأحد

حيثوالأنشطةالعلمىالتحصيلفيالمتميزينالطلابتكريمعلىالاتفاقتم8-

..ذلكأجلمنالثقافيالناديفيحفلسيقام

للإشرافالنجارفخريوالأستاذ/،عادلعمادالأستاذ/منكلتكليفتم9-

..وآليةالمراقباتجدولوتحضيرالنهائيالبرنامجلوضعالامتحانيةاللجنةعلى

الامتحاندخوللوائحوعملالموجودةالإمكانياتظلفيالامتحاناتتنفيذ

الامتحانية.باللجنةالمتعلقةالأعمالوسائر

مايوشهرنهاياتفيالإنجليزيةاللغةفيالقبولامتحانعقدموعدتحديدتم15-

م.5002

التخصصاتإضافةبعدخاصةالتعريفيةوالنشراتالطالبدليلمناقشةتمأ-ا



يقدموأن،المستجداتوإضافةالسابقالدليلعلىالملاحظاتوإبداءالجديدة

ذلكيتجاوزألاعلىالتحضيريةالسنةفيالدراسيةالموادمنمادةلكلتوصيف

يونيو.شهرمنالأولالأسبوع

فيقابوسالسلطانجامعةفيالتربيةكليةمنالواردةالاستبانةاستيفاءضرورة12-

م.21/55002/السبتيومتتجاوزلامدة

علىمتفقةالآراءجميعفكانتوالاستفسار،النقاشبابفتحالاجتماعنهايةوفي

وانتهىالمطروحةالأمورلجميعكبيراارتياحأالجميعوابدىسابقأوردما

والربع.الرابعةالساعةفيالاجتماع

،،وبركاتهاللهورحمةعليكموالسلام

الإدارةمجلسرئيسالاجتماعمقرر

حسنيعادلمحمدالنجارفخريالأستاذ

جعفرجمالالأستاذ-

عادلعمادالأستاذ-

موسىالباقرالأستاذ-

النجارفخريالأستاذ-

الإدارة-

أ-أ-أ



اجتماعمعضر

الكرامللتصميمالعلميةالكليةفيالأكاديميةالاقسامرؤساءالأفاضل

وبعدطيبةتحية

الكليةفيالعلميةللأقسامالأكاديميالاجتماع:الموضوع

الأربعاءيومفيوذلكالعلميةالأقسامرؤساءجميعيتواجدبأنالعلميرجى

مساغ.الخامسةالساعةتمامفيم13/45002/الموافق

:-التاليةالأمورلمناقشةالاجتماعاتقاعةفي

الأكاديمية.والخططالأداءمتابعةأ(

النهائية.بالامتحاناتالخاصةالأمورمناقشة2(

للأهميةالتخلفعدمالجميعمنآملأ

الاحترامفائقبقبولوتفضلوا
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حسنيعادلمحمدالأستاذ



إعلان

أنويسرها،السنويموسمهابدءعنوالمقاولاتللتجارةالمحيطشركةتعلن

م5002لم315/-م1/55002/منابتداءتنزيلاتهاعنالكريمللجمهورتعلن

33%.بنسبةالأطفالملابسعلى

بكم.وسهلأفأهلأالفرصةاغتنموا
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الرحيمالرحمناللهبسم

إعلان

الجددللطلبةتباركأنتدريسيةوهيئةإدارةللتصميمالعلميةالكليةيسر

عامأللجميعمتمنينم50026002/الجديدالأكاديميالعامبدايةبمناسبةوالقدامى

.بالنجاحمكللأدراسيأ

)24-منالتعريفيالأسبوعفيالتواجدالطلبةجميعمنونرجو

التالى:الترتيبوفق(28/95002/

الملاحظاتستاذالأالجموعةالمبنى

عمادلأستاذ/ا+4أ9+ه

باقرستاذ/لأا+212

فخريستاذ/لأا35+

شهلانستاذ/لأا36

وليملأستاذ/ا7

جمالستاذ/لأا8

بخير.وأنتمعاموكل
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م02/45002/التاريخ

إعلان

والتبريكالتهنئةآياتأسمىتزفأنللتصميمالعلميةالكليةإدارةيسر

واليمنبالخيرالجميععلىاللهاعادهالشريفالنبويالمولدذكرىكناسبة

.والبركات

الموافقالسبتيومالمناسبةبهذهوالعملالدراسةتعطيلعنتعلنإذوإنها

م.23/45002/

بخيروأنتمعاموكل
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م35/5002/ردخلتاا

علانإ

الضابطيلقيهاالمروريةالتوعيةحولندوةتنظيمعنالثقافيةاللجنةتعلن

م01/55002/الموافقالثلاثاءيوموذلكالثقافيالناديفيالسيابيسيف/المهندس

صباحأ.العاشرةالساعةتمامفي

عامةوالدعوة

-116-

الثقافيةاللجنةمشرف

النجارفخريالأستاذ/



علانإ

م1/55002/التاربخ

التدريسهيئةأعضاءمنالمهتمينلجميعللتصميمالعلميةالكليةتعلن

والأسريالتربويالمجالفيرائدةلشركةشعارعملفييرغبونوالذينوالطلبة

5.5002/ا/3-همنالفترةفيالنجارفخريالأستاذمراجعة

للتنسيقوالشركةالشعارعملفيالراغبينبينلقاءهناكوسيكون

سيعطىالمطلوبةالمواصفاتحسبالشعاربهذايتقدممنوكلوالتشاور.

فخرية.ماليةمكافأة

وشكرأ

-117-

النشاطمشرف

النجارفخريالأستاذ/



إعلان

بينماالفترةفيلمنتجاتهامعرضأستقيمأنهاالواضحالخطشركةتعلن

الكبير،الواديفيالكائنالشركةموقعفيم45002/م-02/45002/03/

التيالبطاقاتعلىم5002موديلكورلأتويوتاسيارةعلىالسحبوسيتم

السحب.فيأدرجت
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توظيفطلب

الرحيمالرحمناللهبسم

م18/4/5002

المحترمالتجاريةالاتحادشرحةعاممديرالفاضل

،،،وبعدطيبةتحية

عمل.طلب:الموضوع

الموقرةشركتكمفيالعملبشأنهذابكتابيأتقدمأنجدأيسعدني

التالية:المؤهلاتأحملبأننيعلمأالعامةالعلاقاتقسمفيكسكرتيرة

م2002سنةالمحاسبةفيالعامالدبلومأ(

.م798991/الدراسيللعامالعلميالقسم-العامةالثانويةشهادة2(

.:الخبرات

تنفيذيةسكرتيرة-العموميةالمخازنشركةفيخبرة

م28/24002/-1/33002/من

موافقتكم.هذاطلبيينالأنفيكبيرأملولي

الاحترامفائقبقبولوتفضلوا

الاسم:

الاجتماعية:الحالة

الميلاد:تاريخ

الجنسية:

العنوان

-911-

التوقيع



تهنئةبطاقة

التبريكاتوأسمىالتحياتبأجملإليكمأتقدمالسعيدالفطرعيدحلولبمناسبة

.والبركاتبالخيروالإسلاميةالعربيةالأمتينوعلىوعليكمعلينااللهأعاده

بخيروانتمعاموكل

التوقيع

ء-كأ-3-

...أحمدالعزيزصديقي

أنيسعدني،للتصميمالعلميةالكليةفيالجامعيةدراستكفينجاحكبمناسبة

ول،تقديرعلىوحصولكالغاليةالمناسبةبهذهوالتبريكالتهمئةآياتأسمىلكازف

طريقفيالأمامدالىالماجستيرفيالعليادراساتكتواصلأناللهوأرجو

العلم.

إليهتصبولماورعاكاللهوفقك

أخوك

سعيد
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جازةإطلب

الرحيمالرحمناللهبسم

المحترمالموظفينشؤونقسمرئيسالفاضل

للاتصالاتالنورسشرحة

،،،وبعدطيبةتحية

إجازةطلب:الموضوع

فيإجازةمنحيعلىالموافقةبشأنإليكمهذابطليأتقدمأنجدأيسعدني

طارئة.لظروفوذلكم5002/35002-16/2/12/منالفترة

ذلك.علىالموافقةآملا

الاحترامفائقبقبولوتفضلوا
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التوقيع



السنويالجردتقرير

المحترمالمخازنقسمرئيس/الفاضل

،،،وبعدطيبةتحية

النواحيوالمتضمنالشركةفيالجردلجنةتقريرلكمنقدمانيسعدنا

التالية:

البضاعةمخزونأ(

الأثاث2(

السيارات3(

الحركةبطيئةالبضاعة4(

العقارات5(

الموجوداتبسائركشفألكممرفقين

الاحترامفائقبقبولوتفضلوا

-122-

التوقيع



الرحيمالرحمناللهبسم

رحلةتقرير

م02/35002/التاردخ

الكليةطلابقامفقد،العلميللتحصيلوإثراءالأكاديميةللبرامجتدعيما

صحار.ولايةإلىترفيهيةبرحلةللتصميمالعلمية

صحارولاية:الرحلةمكان

م17/35002/الموافقالخميس:الرحلةتاريخ

كامليوم:الرحلةمدة

ترفيهيةعلمية:الرحلةمنالهدف

عادلعمادالنجار...والأستاذفخريالأستاذ:المشرفون

الكليةجهزتفقدالرحلةتلكعلىالكليةوموافقةالطلبةطلبعلىبناء

صباحمنوالنصفالثامنةالساعةتمامفيالرحلةبدأتوقد،الطلابلنقلحافلتين

قلعةإلىالطلبةتوجهوقد،الكليةمبنىمن17/35002/الموافقالخميسيوم

موافقةهناككانتحيثطيبااستقبالاالقلعةعلىالمشرفونواستقبلناصحار،

المسؤولة.الجهاتمنمسبقة

بعضللطلبةوشرحواالقلعةعلىالمشرفينبعضالقلعةداخلرافقناوقد

عمانبحروبوعلاقتهاالقلعةموقعمثلبالقلعةالمتعلقةالتاريخيةالجوانب

فنمنالتاريخيةالموجوداتبعضعلىالتعرفتم..وقدالغزاةوجهفيوصمودها

.وكتاباتونقوشوعمارة
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للإماموحجراتالمياهوقنواتالسريةالممراتبعضعلىاطلعناوقد

التراثوزارةزودت..وقدوحفرياتالجنودوتحصناتالسلاحومخازنوالقاضي

سوقإلىذهبناثم.المطبوعةوالمعلوماتالصورببعضالقلعةوالثقافةالقومي

طبخوأوانيوالفخارياتالحرفبعضعلىاطلعنا..حيثاليدويةالحرف

العودة..وكانتالرحلةلتلككمرجعالصوربعضالطالباتالتقطت..وقدونقوش

مساء.والنصفالسابعةالساعةفي

،،،نلمشرفاا

عادلعمادالأستاذالنجارفخريالأستاذ
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الطبيعيالتاريخمتحفرحلةتقرير

م45002//92لندخلتاا

متحفإلىبزيارةالنشاطجماعةقامتفقدالأكاديميةللبرامجوإثراةتدعيمأ

الموافقالأربعاءيومفيوذلكوالثقافةالقوميالتراثوزارةفيالطبيعيالتاريخ

حيثصباحأ،والنصفالعاشرةالساعةفيالطلابوصلوقدم27/45002/

علىوالطالباتالطلاباطلعوقدبقدومهمورحبواالمسؤولوناستقبلهم

وكتاباتمحنطةوعريةبريةوحيواناتومجسماتصخورمنالمتحفمعروضات

السنين.ملالنمنذالعمانيةالحضارةامتدادعلىتدلقديمةحضاريةومعالمقديمة

والجغرافية.والبيئيةالتاريخيةوالمعلوماتالحقائقمنالكثيرعلىالتعرفوتم

الكتبعلىواطلعواوالثقافةالقوميالتراثوزارةمكتبةبزيارةالطلبةقامثم

إصداراتمنكتبأالطلبةبعضاشترىوقدالوزارةأصدرتهاالتيوالمطبوعات

فيالطلابعادوقدالعمانيةوالمعالمالفكريةالإنجازاتببعضللتزودالوزارة

حقائقمنتعرفوهلماالرحلةبهذهالطلبةأعجبحيث،عشرةالثانيةالساعة

وبيئتهم.وطنهمعنومعلومات

وبركاتهاللهورحمةعليكموالسلام

بالكليةالنشاطمشرف

النجارخليلفخريالأستاذ/

125--



صحفيخبر

الثقافيالناديفيعلميةمحاضرةتنطمللتصميمالعلميةالكلية

حارثالدكتور28/55002/السبتيومللتصميمالعلميةالكليةاستضافت

:بعنوانمحاضرةلإعطاءالمعماريةالهندسةقسمقابوسالسلطانجامعةمنالدباغ

الداخليالتصميمتعلم

العمارةهندسةعلىوأثرهالجرافيكيوالتصميم

بدايةمنالطلاببهايمرالتيالتعليميةالمراحلعلىالمحاضرةركزتوقد

والتطلعاتالعملبفرصوانتهاةالتخرجمرحلةإلىوصولأالجامعيةدراستهم

التيالعديدةوالجالاتبدراستهايوصىالتيالموادإلىالحديثوتطرق،للمستقبل

ورغباته.ميولهحسبطالبكلبهايتخصصأنيمكن

الداخليالتصميملتخصصيالحديثةالتعلموأساليببأنماطالتعريفوتم

.العمارةهندسةعلىالتخصصاتهذهوأثرالجرافيكيوالتصميم

ومقارنةالتوضيحيةوالرسوماتبالصورمميزأعرضأالموضوععرضتموقد

وتصميممعماريةلتصميماتنماذجوعرضوالقديمةالحديئةالمعماريةالأنماط

ذلك.بكلالجرافيكيالتصميمعلاقةوبيانداخلي

،الموضوعجوانبعنوالاستفسارالنقاشمجالفتحتمالمحاضرةنهايةوفي

تدرسهاالتيبالتخصصاتيتعلقبماأسئلتهمطرحفيوالطالباتالطلبةشاركوقد

الكلية.
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الجيدةالكتابةصفات
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السابعالفصل

الجيدةالكتابةصفات

قواعدوفقوالسامعوالقارئالمتكلمبينالفاعلدورهاالكتابةتؤديحتى

والتخاطبالتعاملسبلتسهلثابتةبضوابطتتميزأنفلابدعليها.متعارفوأطر

:الجيدةالكتابةصفاتأهمومنوالتعبيرللفكرالواضحوالبيان

التعبيروسلامةاللغةصحةأ(

والصرفالضبطدقةلأن؟الصحيحةوالصرفيةالنحويةالقواعدباتباعوذلك

الكاتبيقعلاحتىمهم،أمراللغويالبناءداخلوترابطهاالكلماتومواقعاللغوي

عنوتغييرهالمعنىتشويهإلىتؤدياخطاءفيوالوقوعالمعنىتغيرإلىتؤديأخطاءفي

فعلاقةوالنحو،والصرفبالمعنىوثيقاارتباطأيرتبطالإملائيالرسموإنالمراد،معناه

فيوارتباكللمعنىضياعالآخرعنأحدهماوخروجوثيقةعلاقةوالمبنىالمعنى

التعبيريه:ودقتهااللغةسلامةيفسدمماوهذااللغويةالقوالب

والتجانسالترابط2(

المعلومةواعطاءوترابطهاالمعانيبتسلسلوذلكالدقةمنجوإشاعةوهو

الفكرةالكاتبيتجاوزولافكرةعلىفكرةتطغيوألامعانيها،ووفاءجزئياتهابتدرج

تكونوأن،اخرىإلىفكرةمنالتخلصيحسنوأن،الجزئيةالفكراستكمالبعدإلا

حيثمنالكاتبغرضلتحققوتواؤمبانسجامتعملوأجزاؤهالموضوععناصر

تكامليةفيوالمعانيالألفاظبينالدقةمننمطأيعنىكلهوهذا،والمعانيالأفكار

الجاحظ.قالكمابالجسدالروحكعلاقةوثيقةوعلاقةوانسجام

والتقسيمالتنظيمحسن3(

يكونوأنالألفاظاختياربحسنوذلكالمعانياختياريحسنأنالكاتبعلى

اليدوية.الكتابةفيمقروءأواضحأالخط
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التنظيممنتسلسلوفقالمترابطةالوحداتمنأطرفيالموضوعيجعلوأن

.التعبيريالأداءلجوانبالهيكليوالتقسيمالفكري

والفائدةالمتعةبينالجمع4(

مماوالإثارةالتجديدعنصروتحملومشوقةمئيرةجوانبفيهاالجيدةالكتابة

فإن،التاليةالتفصيلاتلكلومنجذباأحداثمنسيأتيلمامشدوداالقارئتجعل

،غيرهعنالكاتببهيتميزوخاصيةأسلوبالاتجاههذاخلقعلىالكاتبمقدرة

إلاالموضوعيتركلاف!نهما،موضوعأيقراعندماالناسمنكثيرمعيحدثماوهذا

أكثرالمعنىلجانبالتتابعوهذا،سيأتيمامعرفةنحوزائدشغفلوجوداستكمالهبعد

كتابمنوكثير،القارئمطلبالمستفادوالجديدالمرجوةالفائدةلأن،اللفظجانبمن

ليتصورللقارىوالنهايةالحلالكاتبيتركوالروايةالطويلةوالقصةالقصيرةالقصة

وقد،القارئأوالسامعلرأيالنهايةيتركفقد،المفتوحةبالنهايةيسمىماوهذاالنهاية

القراءمنكثيريدفعماوهذا،الأولىالقصةنهايةلمجرياتاستكمالأأخرىقصةيؤلف

وكتاباته.لمؤلفاتهالقارئلشدالإيحاءاتهذهيتركمالكاتبقصصيةسلسلةلشراء

والتأثيرالإقناع5(

بعيدةتكونوقدالقارئتصورفيتكونقدالكاتبإليهايتطرقالتيالحقائقإن

.تصورهعن

إليهيسعىهدفأوحقيقةاوفكرةتوصيلإلىبحاجةالجوانببعضكانتوإن

والبراهينالأدلةمنيتخذوأنواضحأالإقناععنصريكونانفلابد،الكاتب

.يقولماعلىوالتدليلللتوضيحأسلوبأالثابتةوالحقائق

بفكرهالتأثيرقوةفيالكاتبأسلوبالمكتوبةللمادةالتوصيلعلىفالقدرة

يأتيثمالمعلومةتأتيحيثالقرآنيالأسلوبفيواضحالأمروهذا.يقوللماوتحليله

العلمعلىوالبرهنةالتدليللرأيناالعلقسورةتتبعناولو،المعنىلبيانوالتفسيرالتدليل

وتعالى.سبحانهاللهوصفاتوالخلق
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الإنسانيةالتجرية6(

حقائقإلاهيماوالتوضيحالنقلفعنصركتاباتهفيرأيهيبينأنالكاتبعلى

وتجربةورأيمطلعفكرإلىتحتاجتفصيلاتهوتبيانالموضوعتشقيقولكن.الموضوع

.الحياةمنمستمده

المجالفيخاصة،واضحةلمساتفيهاللكاتبيكونالمواضيعمنكثيرففي

المختلفة.المواقفوتصورالقصصيوالتسلسلالإنساني

يضعلأنتدفعهالعمليةأوالاجتماعيةأوالعلميةسواءالحياتيةالأديبفتجربة

منها.المرجوةوالفائدةالعبرةلتكونالتجاربحقائق

الترقيمعلاماتاستخدام7(

والفصلةوالنقطةالكلامأجزاءبينوفصلربطوسائلهيالترقيمعلامات

وعباراتجملمنالوحداتيجعلماوهذاذلك،وغيروالأقواسالرأسيتانوالنقطتان

الكتابي.البناءصحةعلىيدللممامتجانسةمنشآتذات

الكاتبيراعيهاأنيجبالتيالجوانب

والتجانسالوحدةأ(

تخلالتيالأمورواستبعادالموضوعلعناصرالمكتملةالمعلوماتالوحدةتعني

.بالموضوعلهاعلاقةلاشائبةموادوجودمثلبالموضوع

الحريةلهفالكاتب،الحلقاتمترابطةكسلسلةالموضوععناصرجميعتكونوأن

مفتوحةالكتابةأساليبلأنمنظار،ايومنزاويةأيةمنالموضوعتناولفيالمطلقة

واتجاهاتبأساليبلموضوعكتاباتنقرأفقدمستوياتهماختلافعلىالكتابلجميع

مختلفة.واتجاهاتهاواحدومؤداهاللموضوعالكاتبتناولحسبمختلفةوأنماط

منغيرهأنيعنيفلاالعربيالوطنفيالسياحةأهميةعنمؤلفكتبفلو

والمشاعر.الأسلوببنفسالموضوعيتناولونالكئاب
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الألفاظتكون!يثللموضوعالوحدةبعنصريهتمأنالكاتبعلىولكن

المتين.الترابطمنإطارفيالموضوعتخدموالمعاني

والمعانيأجسادالألفاظ1:العتابيقالكمابالجسدالروحكعلاقةالعلاقةوهذه

افسدتمقدمأ،منهااخرتأومؤخرأقدمتفإذا،القلوببعيوننراهاوإنما،ارواح

رجل،موضعإلىيدأويد،موضعإلىرأسحوللوكما،المعنىوغيرتالصورة

أ)1(.الحليةوتغيرتالخلقةلتحولت

المعاناة2(

وتحليلالمعلوماتتقصيفيومشاعرهجهدهجلالكاتبيبذلأنوهو

يفكرلاوأن،العلميةوالآراءاللغويةالضوابطوفقالموضوعجزئياتوتفصيل

حسابعلىالكمحسابيكونلاحتىقصيرةزمنيةفترةفيموضوعبكتابةالكاتب

عنيغنيكقليلهكانماالكلام"وأحسنوجههاللهكزمعليالإمامقالوقدالنوع

نورمنوغشاهالجلالةمنألبسهقدتعالىاللهوكأن،لفظهظاهرفيومعناه،كثيره

".قائلهوتقوى،صاحبهنيةحسنعلىالحكمة

الكتابةفيالترويعدمبسببالخطأفيوالكتابالشعراءمنكئيروقعوقد

العاطفة.برودةالأخطاءهذهومن.والتأليف

القيس-امرئكقول

يفعلالقلبتأمريمهماوأنكقاتليحبكأنمنيأغرك

الفرزدقكقول:التشبيهضعفالاخطاءومن

العزائمضعيفإلاعقوبتهتتقيوالطيرالحجاجيأمنومن

البيتمنهاقصيدةفيمروانبنالملكعبدالرقياتقيسبناللهعبدمدحوقد

التالي.

17.ص3ج.الألبابوثمرةالآدابزهرة.القيروانيالحصري)1(
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الذهبكأنهجبينعلىمفرقهفوقالتاجيأتلق

مدحفيالفرسأساليبمنذلكلأنذلك؟عليهمروانبنالملكعبدفأنكر

مصعبفيقلتفقد.العجبمملوكيمدحكماأتمدحنيلهفقال،ملوكهم

الظلماءوجههعنتجلتاللهمنشهابمصعبإنما

سمععندمابالفتحأمبالرفعفرجةمعنىالعلاءبنعمروابيعلىاشتبهوقد

.الحجاجمنهاربوهوشعرأ

العقالكحلفرجةلهالأمرمنالنفوستجزغربما

لفرسهوصفهفيالقيسامرىعلىانكرواوقد

مهذبأخرجوقعمنهوللسوطدرة؟وللساقألهوبفللزجر

جفانكاقللت:لهقائلأثابتبنحسانعلىالذبيانيالنابغةانكروقد

قولإلىبذلكمشيرأأنجبكوبمنولدكبمنتفخرولمولدتبمنوفخرتوأسيافك

.حسان

دمانجدةمنيقطرنوأسيافنابالضحىيلمعنالغزالجفناتلنا

إبنمابناوأكرمخالأبنافأكرممحرقوابنيالعنفاءبنيولدنا

كتبحيثالنقادلسخطبسببهتعرضخطأفيتيمورمحمودالكاتبوقعقد؟

.المجهولنداءقصته

رسالةأرسلفقد،وفلسطينلبنانبينشاسعةصحراءالقصةفيوصفوقد

العثمانيالحكمتحتكانتالفترةزلكفيسورياأنعلمأبريدطابعوعليهابالبريد

القصةفيالعلميةالحقيقةالكاتبهدمفقد،مواصلاتولابريدلاآنذاكيكنلمحيث

للنص.والمكانيالزمانيالبعدينوتجاوز

-133-



التوحيداستخدام3(

يأخذهاأنيجبأمورإلىوالقارئالسامعاهتماميوجهلغويضربالتوكيد

الحدثصلةويقويالشكالمعنىعنيبعدوالتوكيد،ثابتةأموروإنهاالاعتبار،بعين

التشبيه.احرفنستعرضأنبناويجدربالذات

التوحيدحروف

القدر.ليلةفيأنزلناهإناالتوكيد:يفيدحرف:إنأ(

وهي:

المحسنين.أجريضيعلااللهإن:إن

.معتدلالطقسإن

حقصاحمثلالكأعلمأنا:أن2(

.قادمانكبلغني

الجن.مننفراستمعأنهإلمبأوحيقل

مجتهد.ي!للثحسن

القسم:جوابفيتقعالتياللام3(

الحقلأقولنوالله

أصنامكملأكيدنتالن!

الهدد.الوقتفيلأرجعنوالله

قدر.منحذرينفعنلاوالله

علينا".اللهآثركلقدتاللهتعالىكقوله.لهتأكيداالقسمجوابفيتقعالتياللام4(

أسوةاللهرسولفيلكمكانلقدوتعالىسبحانهكقولهمقدرأالقسميكونوقد

".حسنة
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والخفيفةالثقيلةالتوكيدنونا5(

!)1(.الصاغرينمنوليكوناليسجنناتعالىقولهفياجتمعاوقد

)تمتعن.)ترفقن()ترحمن()تفهمن(نحوالأمرفعلإلابهمايؤكدولاا(

لامهيالقلبوادوات،القلبأدواتمنأداةبعدالواقعوالمستقبلوالمضارعب(

والتحضيض(.والعرضوالترجيوالتمنيالاستفهاموادواتالناهيةولاالأمر

نتهاونن(.ولالنعلمننحو:

تعالىكقولهالزائدةبماالمؤكدةإنبعدشرطأالواقعالمضارعمعكذلكويكونب(

بالله.فاستعذنزغالشيطانمنينزغنكفإما

منكمظلمواالذينتصيبنلافتنةواتقواا:تعالىقولهنحوبلاالمنفيوالمضارعد(

ا.اخاصة

اصنامكم".لأكيدنتاللهتعالىكقولهلقسمجوابأالواقعالمثبمتالمضارغهـ(

أنالمضارعفيويشترطالمثبتينالمتصرفينوالمضارعالماضيبالفعلقدوتختصقد5(

.وسوفوالسينوالجوازمالنواصبمنيتجرد

دخولوالمعاصرينالقدماءالعربيةكتابمنكثيرفيهاوقعالتيالأخطاءومن

(يكونلا)قد:نقولأنالخطأفمن.المقامهذافيالا(مقام)ربما(وأنلا.علىقد

.يكونلاربماوالصواب

)قدمثلاتصالهالضرورةالقسمغيرفاصلوالفعلقدبينيفصلأنيجوزولا

دربك(علىأسيروالله)قد(وصلتوالله

التحقيقأفادتالماضيعلىقددخلتوان

الجيشانتصرقد-المطرنزلقدمثل

البحرهاجقد-الحجاجوصلقد

32.الآية:يوسفسورة)1(
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يصدققدنحو:الوقوعوتقليلالتشكيكأفادتالمضارععلىدخلتوان

لكذوبا

البخيل.يجودقد

.الكسولينجحقد

مااللهيعلمقد:تعالىقولهنحودليلعليهدذإنالمضارعمعالتحقيقتفيدوقد

عليه.أنتم

المسافرجاءقد:التوقعقدمعانيومن

الضيفدخلقد

الصلاةقامتقد

كانإذا:بعمليقمتقدالحاضر:منالماضيتقريبأي؟التقريبمعانيهاومن

قريب.وقتفيحاصلاإنجازه

ترضاها)!(قبلةفلنولينكالسماءفيوجهكتقلبنرىقدالتكثير:معانيهاومن

الابتداء:لام6(

المزحلقةاللاموتسمىإنخبرعلىتدخلالتيوهي

لممطرةالسماءإن

لنظيفالشارغإن

الحقالقصصلهوهذاإن

)2(يختلفونفيهكانوافيماالقيامةيومبينهمليحكمربكوان

264.ص.العربيةالدروسجامع.الغلايينيمصطفىالشيخ)1(

124الآيةالنحلسورة)2(
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التوكيدأنواع

الجملةأوالكلمةبتكرارويكوناللفطيالتوكيدأ(

صافيةصافيةالسماء

مثمرةمثمرةالأشجار

قادمونقادمونالرجال

وفيروفيرالمحصول

المتواضعالناسيحترم،المتواضعالناسيحترم

مغلقةالأبوابمغلقةالأبواب

المعنويالتوكيد2(

التوكيدألفاظفيهيستخدمماوهو

وهيمحددةألفاظفيهوتستخدم

كلتاكلا،،عين،نفس،عامة،اجمع،جميع--كل

يتبعوالتوكيدالمؤكد،صيغةمعيتناسبضميرالمؤكداتهذهيتبعانويجب

والجمع.والتثنيةوالإفرادوالتأنيثالتذكيرفيويطابقهلهالمؤكد

جميعهمالرجالحضر

جميعهمالرجالرأيت

جميعهمبالرجالاهتمت

كلهمالقريةسكانرحل

كلهمالقريةسكانرأيت

كلهمالقريةسكانمعتكلمت

اجمعهالفريقسار

أجمعهالفريقرأيت
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أجمعهالفريقإلىنظرت

عامتهمالطلابحضر

عامتهمالطلابرأيت

عامتهمالطلالبعلىسلمت

نفسهالفارسحضر

نفسهالفارسالناساحترم

نفسهالفارسمنالسلاحأخذت

عينهاالشوارعأضيئت

نفسهاالشوارعالعمالنظف

نفسهاالشوارعفياسير

الميناءفيكلتاهماالسفينتانترسو

كلتيهماالسفينتينرأيت

كلتيهماالسفينتينفيالركابركب

الكتابينكلاهماالطالباناشترى

كليهماالكتابينالطالبانقرأ

كليهماالكتابينكلتاهماالطالبتانقرأت

بالمعنىالتوكيد3(

المفعولبوجوديكونوقدولفظهالسابقالكلاممضمونيحمللفظذكروهو

بأنواعهالمطلق

انتصاراالجيشانتصر:مثل

سريعأرجوعأالمدينةإلىرجعت

احترامأالمتواضعالناسيحترم
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دقتينالساعةدقت

واحدةمرةالحديقةدخلت

الفاتحيندخولالمدينةالقائددخل

الواثقاهتماماللاعبوناهتم

مثل:المعنىعلىتؤكدألفاظأيضأومنه

كاملةعشرةتلكرجعتمإذاوسبعةالحجفيأيامثلاثةفصياميجدلمفمنأ(

916(.-آية)البقرة

(4آية-.)الأحزابجوفهفيقلبينمنلرجلاللهجعلما2(

26(آية-)النحل.فوقهممنالسقفعليهمفخر3(

عليهاللهصلىللرسولبلتعةأبيبنحاطبقال4( ديني،علىارتداداولاكفراذلكفعلتوسلم"ما

".الإسلامبعدبالكفررضاولا

الحقيقة.ورأسالأمرأول5(هذا

الحقيقة.وفسررايكوضغ6(

إذلالوالرهبةجبنالخوف7(
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الثامنالفصل

للكتابةالهيكليالتخطيط

فكريتسلسلوفقمنظمأمنطقيأتخطيطألموضوعهيخططأنالكاتبعلى

غايةفييكوناللغويالبناءفإنالتنظيمأحسنفإن،الموضوعجوانبلمعالجة

وفقالمعماريالمبنىالمهندسيخططفكما.والتنسيقالمعانيحيثمنالإتقان

جزئياتلأن،المهندسمنأدقيكونأنالكاتبفعلىوزواياوأبعادقياسات

والتنسيق.الترابطتقتضيالموضوع

منلهلابدالاختياروهذا،الموضوعاختياريحسنأنعليهالمباعفالكاتب

.اللغويالبناءمنجماليةصورةفيالموضوعهذاتخرجوفكرعناصر

الكتابةقبلالكاتبذهنتدورفيالتيالامور

:-التاليةالأمورذهنهفيتدور،بالكتابةالكاتبيبدأأنوقبل

ذهنه؟فيتدورالتيالسابقةالخبراتهيماا(

صلةذاتمواضيععلىاطلاعهمنحققهاالتيالمكتسبةالخبراتهيما2(

.بالموضوع

هناكأنبمعنىأي؟الموضوعهذاحولالكتابةيختارجعلتهالتيالدوافعما3(

.الموضوعذلكفيمعالجتهامنلابد،مشكلة

العلميةالأمانةعلىوالمحافظة،بالموضوعالخاصةوالحقائقالآراءوضع4(

للآخرين.

وعلمية.موضوعيةأسسعلىللآخرينالكتابيةالشوائبمعالجة5(

الواقعفيبهويقتنعيكتببمايؤمنأنالكاتبفعلى،والمجتمعللذاتالكتابة6(
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.للحياةالكتابةمنطلقمنالمجتمعأفرادبقيةعنددورلهيكونوأن،العملي

:-التاليالتسلسلوفقيكونأنيجبالكتابيوالموضوع

)التمهيد(الفاتحة،(

التمهيد.أوالمقدمةوتسمى

والشعورالنفستهيئةفإنمنها.ينطلقأرضيةمنلهلابدموضوعفكل

منالناسمنفكثيروالمشاعر،للنفسالدخولحسنيستدعيامروالسامعللقارئ

لاالتمهيدأنيرىمنومنهمالتمهيدبسببالنصومتابعةالقراءةفييندفع

غايةفييكونقدالموضوعبأنعلمأ،النصفيتركوشعووهنفسيتهمعيتناسب

الأهمية.

للنص.كريممدخلالجيدةوالفاتحة

)التمهيد(الفاتحةميزات

والسامع.للقارئالفكريةوجدواهالنصبأهميةالشعورإثارةا(

مهيئة،غيرأوقلقةالقارئنفسيةتكونفقد،المكتوبومتابعةالمشاعرتحريك2(

الشخصية.ومشاعرهالفكريواتجاههالنفسيةرغبتهيلبيالمكتوبذلكأنفيجد

فكرعمومياتأوأحداثمجمليعنيفالتعميم،بالتعميمتتسمأنالفاتحةعلى3(

طرحتهاالتيالتعميموجزئياتخصوصياتعنالقارئيبحثهناومن

الفاتحة.

نفسيأعاملأالتناولفيالتلطفحسنفيكونوالمشاعر،الفكرمداعبةمنلابد4(

الفاتحة.بعدسيأتيلمااهتمامأأكثرالقارئليجعل

قلوبباستمالة،القارئرغبةيليالذيالجديديدخلأنالكاتبعلى5(

يترقبهالذيالجديدعرضظلفيإلاالمطلوببالمستوىتكونولاالقراء

.القارئ
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الكثيرتشملالفاتحةوأن،الكتابأموتسمىبالفاتحةالكريمالقرآنبدأوقد

السابقةالأمموأخباروالتشريعوتعالىسبحانهاللهصفاتوذكرالإيمانجوانبمن

.للإيمانالدعوةوفيها

وسلمعليهاللهصلىاللهرسولقالوقد أبترإ.فهوبالحمدفيهيبدألمكلام)كل

الجاهليالشعرفيالابتداءات

وهي:وفواتحبمقدماتقصائدهميبدأونالجاهليونالشعراءكانوقد

القصميدة.مطلعفيالمرأةذكروهو:النسيبأ(

،المرأةمفاتنذكروهو:التشبيب2(

عنالديارتلكويخاطبمحبوبتهديارإلىيصلالشاعركانفقدالديار:مساءلة3(

الأحبه.

حيواناتروثمنمخلفاتمقفيهاوماالديارذكر:الأطلالعلىالوقوف4(

البيت.حولالماءوقنواتومخلفاتالرمادوبقايا

الكريمالقرآنفيالابتداءات

يليكمافهيالكريمالقرآنفيالابتداءاتأما-

الكريم:القرآنفيالمقطعةبالحروفالابتداءات(أ

وهيسورعدةفيوردتفقد.مختلفةبحروفالمقطعةالحروفوردتفقد

يليكما

الكريمالقرآنالسورفيفواتح

-لقمان-السجدة-الروم-العنكبوتعمرانالبقره-آل-آلم

الأعراف=المص

لحجرا-إبراهيم-سفيو-هود-نسيو-ألر
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آلمر

كهيعص!

طه

طسم

طس

يس

ص

حم

ق

ن

الرعد=

-مريم

=طه

القصص-الشعراء-

النمل-

يس-

=ص

الأحقاف-ثيةالجا-خانالد-الزخرف-الشورى-فصلت-غافر-

=ق

القلم-

الكريمالقرآنفيالمقطعةالحروفمعاني

هذهمعانيفيعديدةآراءوهناكذلك،فيوالمفسرونالعلماءخاضوقد

:-وهيالحروف

فيهتكونأنلابدوالقرآن،اللهإلايعلمهالاالمعانيتلكانحيث:التعميةأ(

الإعجاز.مننوعوهذاالقرآنهذاأنزلالذيللهخفيةجوانب

بهايستهانلاأمورفيها،الحروفهذهداخلمعانهناكأنعلىدلالة:التهويل2(

البشر.يجهلهاالتيوالحقائقالمعانيفيعمقفيهالقرآنوأن

.وغيرهالقرآنوبينالمختلفةالسوربينللتمييزرموزهيوقيل3(

وخاطبهمالكريمالقرآنفيدينهمأمورللناساللهأوضحفقد:القرآنيالإعجاز4(

الحروفبنفسخاطبهمفقدلغتهمفيوتحداهمونبههمالعربيةبلغتهم

وتحداهم،القرآنهذابمثليأتوابأنوتحداهموالأساليبوالجملوالكلمات

القرآنهذاإن:لهمفقالفعجزوا.واحدةبسورةتحداهمثم،مثلهسوربعشر
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.المخلوقكلاممستوىعلىيكونأنيمكنلاالخالقوكلام،اللهكلام

فيحرففكل،الفقهيةالرتابةمننوعأتحملاللغةفقهفيالحروفمعانيإن5(

الحرفذلكترتيبحسبالمعنىذلكويخضع،معانيعدةأومعنىلهاللغة

علميؤيدهماوهذا،غيرهمعاتصالهأونهايتهأووسطهاوالكلامأول

تكونأنولابد،والنظاموالرتابةالدقةغايةفيالكوناللهخلقوقد،الأصوات

فيمعانفيهاالأصواتاصلهاوالتيللحروفالمعانيفهذهكذلكالحروفتلك

البشر.يعلمهالاأخرىرتابةلهاتكونقدالدقةغاية

القرآنأنحيثأخرىفيوالشروعسورةانتهاءعلىتدلإنها:البعضوقال6(

السور.متسلسل

بحرفألحانهاإلىيشارمنغمةصوتيةوبياناتإشاراتإنهاالعلماء:بعضقال7(

تكونأنالمستبعدمنفليس،صوتيةرموزفهيأكثرأوثلاثةأوحرفينأو

)1(.الترتيللتوجيهصوتيةإشاراتالسورفواتح

للنفوسوتوعيةللسمعقرعومنهاوإيقاظهمللسامعينتنبيهإنهاقالمنومنهم8(

الغريب.بالأمر

الله.أسماءمنمقتطعاتحروفإنهاقالمنومنهم9(

ثمانيةالعربيةاللغةوحروفحرفأعشرأربعةالسوراوائلفيالمقطعةالحروف15(

جاءتوقدحرفأوعشرونتسعةتكونالهمزةومع،الهمزةدونحرفاوعشرون

معالهجائيةالحروفبعددوهيسورةوعشرينتسعفيالمقطعةالحروف

.)2(الهمزة

بالقسم:الابتداءب(

خسر!لفيالإنسانإنوالعصر)

227-236.صص،الأولىالمجلد.القرآنعلومفيالعرفانمناهل.الزرقانيالعظيمعبدمحمد)1(

37.ص.الكريمالقرآنإعراب.الدرويشالدينمحي)2(
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!وسينينوطورإ!يروالزيتونوالتين!

*!عشروليال-؟!والفجر!

!والطارقوالسماءمل!

*!والبروجذاتوالسماء)

بالتحميداتالابتداء(ح

)1(.!العالمينربللهالحمدقيمثل

بالنداءالابتداءد(

لمالنبيياأيها!:تعالىقولهمثلوالتيقظوالتنبيهبالبدايةيوحيالنداءلأن

!)2(رحيمغفورواللهأزواجكمرضاتتبتغيلكاللهأحلماتحرم

الخاطئةالابتداءات

سيأتيماتعافالنفسفإنللموضوعالدخولفيالشاعرأوالكاتبتعثرإذاإ(

مسمععلىقرأهاقصيدةفيالموصليإسحققالهماذلكومثالالتمهيدبعد

.بالميدانقصرهبناءعندالمعتصمالخليفة

القصيدةفيبيتأولوكان

أبلاكالذيماشعرىليتياومحاكالبلىغيركداريا

)3(الموصليكلاممنمتطيراالقصروتركالخليفةفغضب

قصيدته:مستهلفيالثغريمحمدبنليوسفالبحتريقالهماوكذلك

أباعرهتزمحتىنوىووشكآخرهتطاولليلمنالويللك

.2الآية:الفاضةسورة)1(

.أالآية:التحريمسورة)2(

.4لأ03صالسائر.المثلالأثير.ابن)،(
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.والحربلكالويلبل:الثغرييوسفعليهفرد

الملكعبدبنلهشامالرمةذوقالهماوكذلك

سربمفريةكلىمنكأنهينسكبالماءمنهاعينيكبالما

حيث،تدمعوعينهالعينأحولكانحيثالملكبنهشامعليهغضبفقد

جريرالشاعرعلىمروانبنالملكعبدغضبوقدبه)1(يشهرأنالخليفةظن

قصيدته.مطلعفيأنشدهعندما

بالرواحصحبكهمعشيةصاحغيرفؤادكأمأنصحو

مروانبنالملكعبدمدحفيالأخطلقصيدةمطلعوكذلك

غيرصرفهافينوىوأزعجتهتمبكرواأومنكفراحواالقطينخف

قوله.منمتطيرامنكبللا:الملكعبدعليهفرد

الوسطأو-الغرضويسمى:العرض2(

"الجزئياتوعرضالتفصيلاتإلىبالدخوليبدأحيثالفاتحةيليوهو

وسلمعليهاللهصلىالرسولاستخدموقد )أماعبارةاستخداموالكتابالخطباءمنوكثير

.الخطابفصلوتسمىوالعرضالمقدمةبينللربطبعد(

الموضوعأجزاءفيهالكاتبيبرزأنيستطيعالذيالإطارهووالعرض

تفصيلاتفييدخلالبارعوالكاتبالآراء:وبيانالتفصيلاتفيوالدخول

أخرىجزئياتإلىوالجزئية،جزئيةفكرإلىتقسمرئيسهفكرخلالمنالأحداث

اخرىعلىفكرةتطغىأنيجوزولا،والذاتللحدثالمختلفةالجوانبلتوضيح

والمكانالزمانطبيعةأي:المكانيوالبعدالزمانيالبعدالكاتبيراعيأنويجب

تسلسليراعيأنالكاتبوعلى،أخرىوبيئاتتاليةعصورإلىيتعداهمالاوأن

منالانتقاليحسنوأنطبيعيا،سيراالأحداثفييسيروانوواقعيتهاالأحداث

الجزء.العمدة.رشيقبنوأيضأ:2.لم5ص.الفصاحةسر.الخفاجيسنانبناللهعبدمحمدأبو)1(

222.صالأول
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فيالأحداثتبقىبحيث،اللغويوالترابطالفكريالانسجامليتمأخرىإلىفكرة

شيئاالأحداثتتفاعلبحيثوالأحداثالصراعاتخلالمنالفكريالسلمتدرج

قمةفيالسامعأوالقارئيكونوعندها،والأحداثالمواقفتتأزمحتىفشيئا

فيالأحداثتبدأوبعدها،النتائجلمعرفةيتوقحيثالنصمعالفكريالارتباط

منبدلاوهنا.الكاتبوضعهالذيالحلإلىيصلحتىالحلولوبدايةالتدرج

.الأحداثملاحقةفيوالمنطقيةالواقعية

الخاتمة3(

المخرجسلاسةبسببلهاويرتاحالسامعأوالقارئيقبلهاماالسليمةوالخاتمة

.والنهاياتالنتائجوواقعية

عقبلهاموجزسريعتلخيصاوالأحداثنهايةإماالخاتمةتكونوقد

نفسفيمؤثرأانطباعأالنهايةتتركأنويجب،الكاتبلرأيبيانأوإليها،الإشارة

مفتوحة.تكونوقدالقارئأوالسامع

يراهاالتيالحلوليتصورحتىالقارئلرأياحترامأيكونقدالأمروهذا

مناسبة.

وأحداثأخرىلقصةواستمرارامدخلأالحدثأوالقصةنهايةتكونقدأو

القصص.بسلسلةيعرفماوهذامتوالية

حسنخلالمنالكريمالقرآنسوربعضفيواضحةالخاتمةنرىوقد

.الآياتنهايةفيالترقب

اللهدونمناتخذواالذينمثلم!:تعاليقالالعنكبوتسورة

لبيتالبيوتأوهنوإنبيتااتخذتالعنكبوتكمثلأولياء

!)1(العنكبوت

(.العنكبوتالبيت:الترقبحسن

41.الآيةالعنكبوتسورة)1(
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أنفسهمكانواولكنليظلمهماللهكانوما):تعالىوقوله

!)1(.يظلمون

)يظلمون(:الترقبحسن

كلمةولولافاختلفواواحدةأمةإلاالناسكانوما)تعالىوقوله

"!)2(يختلفونفيهكانوافيمابينهملقضيربكمنسبقت

)يختلفون(:قولهالترقبفحسن

سلمىأبيبنزهيرقولالشعرفيالترقبحسنومن

يسأيماباتلثلاخولأثمانينيعشوومنالحياةتكالي!سئممت

قبلهلماالمترقباللفظ:يسأم

الهذليصخرأبيوقول

الدهرسكنبينناماانقضىفلماوبينهابينيالدهرلسعيغجبت

المترقباللفظالدهر:سكن

الزبيدييكربمعدبنعمرووقول

تستطيعماإلىوجاوزهفدعهشيئأتستطعلمإذا

تستطيعما:المترقباللفظ

الكريم:القرآنمنالتاليالمثالفنوردالانتهاءحسنأما

أحدرأيتإنيياأبتلأبيهيوسفقالإذ):يوسفسورةفيتعالىقوله

تقصصلايابنيقال!ساجدينليرأيتهموالقمروالشمسكوكباعشر

*!و)3(مبينعدوللإنسانالشيطانإنكيدالكفيكيدواإخوتكعلىرؤياك

04.الآيةالعنكبوتسورة)1(

91.الآيةيونسسورة)2(

4-5.الآيتان:يوسفسورة)3(
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البئر،فيووضعهيوسفإخوةكراهيةمنالقصةفيالأحداثتتدرجثم

زليخةوقصةالعزيز،عندخادماالرقيقسعوقفيوبيعهيوسفمصرتجاروأخذ

فيالحبوبمكيالوضعمصر،إلىتجاراإخوتهومجيءمنهازواجهثمالعزيز،زوجة

الآيةفيالأحداثتنتهيحتىومجيئهمابواهيأتيحتىرهينةووضعهأخيهبضاعة

)301(

هذاياأبتوقالسجدالهوخرواالعرشعلىأبويهورفع)تعالىقال

)1(!.حقاربيجعلهاقدقبلمنرؤيايتأويل

الشاعرقولالانتهاءحسنأمثلةومن

جديرمنكاملتبماوأنتبالمنىبلغتكإذجديروإني

وشكورعاذرفإنيوالافأهلهالجميلمنكتولنيفإن

وشكور."عاذرقولهفيكانتوالنهاية

وسلمعليهاللهصلىالرسولخطبة الوداعحجةفي

وسلمعليهاللهصلىقال!

شرورمنباللهونعوذ؟إليهونتوب،ونستغفره،ونستعينهنحمدهلله،الحمد

له.هاديفلايضللومنله،مضلفلااللهيهدمنأعمالنا.سيئاتومنأنفسنا،

ورسوله.عبدهمحمدأنوأشهد،لهشريكلاؤحدهاللهإلإلهلاأنوأشهد

خير.هوبالذيوأستفتح،طاعتهعلىوأحثكم،اللهبتقوىاللهعبادأوصيكم

ألقاكملالعليأدريلافإني.لكمأبينمنياسمعوا:الناسأيهابعد؟أما

هذا.موقفيفيهذاعاميبعد

كحرمةربكمتلقواأنإلىعليكمحراموأموالكمدماءكمإن:الناسأيها

هذا.بلدكمفيهذا،شهركمفيهذا،يومكم

اشهد!اللهمبلغت؟هلألا
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الجاهليةرباوإنعليها.ائتمنهالذيإلىفليؤدهاأمانةعندهكانتفمن

الجاهليةدماءوإن.المطلبعبدبنالعباسعميربابهأبدأرباأولوان،موضوع

وإن.المطلبعبدبنالحارثبنربيعةبنيعامردمبهنبدأدمأولوان،موضوعة

قتلماالعمدوشبهقود،والعمد.والسقايةالسدانةغير،موضوعةالجاهليةمآثر

الجاهلية.أهلمنفهوزادفمنبعير؟مئةوفيهوالحجر،بالعصا

رضيقدولكنههذه،أرضكمفييعبدأنيئس!قدالشيطانإن:الناسأيها

أعمالكم.منتحقرونمماذلكسوىفيمايطاعأن

عامأ،يحلونهكفروا،الذينبهيضلالكفرفيزيادةالنسيءإن:الناسأيها

قدالزمانإن.اللهحرممافيحلوا،اللهحرمماعدةليواطئواعامأ،ويحرمونه

عشراثنااللهعندالشهورعدةوان.والأرض!السمواتاللهخلقيومكهيئتهاستدار

متواليات،ثلاثة:حرمأربعةمنها.والأرضالسمواتخلقيوماللهكتابفيشهرا

وشعبان.جمادىبينالذيورجب،والمحرم،الحجةوذو،القعدةذوفرد.وواحد

اشهد!اللهمبلغت؟هلألا

يوطئنالاعليهملكمحق.عليهنولكمحقا،عليكملنسائكمإن:الناسأيها

بفاحشةيأتينولا،بإذنكمإلابيوتكمتكرهونهاحدايدخلنوألا،غيركمفرشكم

المضاجع،فيوتهجروهنتعضلوهنأنلكمأذنقداللهفإن،فعلن.فإنمبينة

وكسوتهنرزقهن،فعليكموأطعنكم،انتهينفإن.مبرحغيرضرباوتضربوهن

الله،بأمانةأخذتموهنشيئالأنفسهنيملكنلاعوانعندكمالنساءوإنما.بالمعروف

خيرأ.بهنواستوصواالنساء،فياللهفاتقوا.اللهبكلمةفروجهنواستحللتم

اشهد!اللهمبلغت؟هلألا

عنإلاأخيهمالمسلملامرئيحلولا،إخوةالمؤمنونإنما:الناسأيها

منه.نفسطيب

اشهد!اللهمبلغت؟هلألا

فيكمتركتقدفإنيبعض،رقاببعضكميضربكفارابعديترجعنفلا

الله.كتاب،بعدهتضلوالمبهأخذتمإنما
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اشهد!اللهمبلغت؟هلألا

تراب.منوآدم،لآدمكلكمواحد.أباكموإنواحد،ربكمإن:الناسأيها

إلافضلعجميعلىلعربيوليسخبير.عليماللهإن.أتقاكماللهعنداكرمكم

بالتقوى.

اشهد!اللهمبلغت؟هلألا

الغائب.الشاهدفليبلغ:قال.نعمقالوا:

لوارثتجوزفلا،الميراثمننصيبهوارثلكلقسماللهإن:الناسأيها

منالحجر.وللعاهر،للفراشوالولد.الثلثمنأكثرفيوصيةتجوزولا،وصية

لا،أجمعينوالناسوالملائكةاللهلعنةفعليهمواليهغيرتولىأو،ابيهغيرإلىادعى

عدل.ولاصرفمنهئقبل

وبركاتهاللهورحمةعليكموالسلام

(هارونالسلامعبد.)طوالتبيينالبيانمن

:231-33

وسلمعليهاللهصلىالرسوللخطبةتحليلأنوردللكتابةالتنظيميالهيكلعلىوكتطبيق والتي

وسلمعليهاللهصلىالرسولقالهاوقدالكلمجوامعمنتعتبر العاشرةالسنةفيالوداعحجةفي

.للهجرة

منها:نستفيدهاالتيالأمورومن

والمستقبل.الحاضرعلىلدلالتهاالمضارعبصيغةوردتوقدلله،بالحمدبدايتهاا(

الخطبة.فيسيقالمانحوللمشاعروشدتنبيهومنها

.والعرضالمقدمةبينتربطوالتيالخطابفصلوهيبعد"أمااعبارةوجود

والتعجبالاستفهامأسلوبواستخدممراتعدةالنداءبصيغةبدأوقد:العرض

التالية:التفصيلاتعلىالخطبةاحتوتوقدوالشرط

الحقوقعلىالمحافظةأ(
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مثل:

الأمانات(1

الجاهليةرباترك2(

الموتورةوالدماءالثأرترك3(

الجاهليةاعمالترك4(

الدينمعتتنافىالتيالأعمالتحقيرإلىوالدعوةالإسلامانتشارب(

الحرم.الأشهرمواعيدتغييروهوالنسيءتركبر(

النساءحقوقعلىالحثد(

المسلمينبينالتآخيهـ(

النبوية.والسنة،الكريمبالقرآنالتمسكو(

منالناسوأصل،بالتقوىإلاأعجميىلىلعربيفضللاسواء،الناسز(

.آدموأبوهم،تراب

التبني.وعدم،الإرثنواحيبيانح(

الخاتمة3(

علىسلاممنالعرضفيالواردةوالتفصيلاتبالضوابطمرتبطةنهايةفيها

بالبركة.ودعوةاللهمنورحمةالناس
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الكتابةفيالتنظيميالهيكلعلىتطبيقيمثال

عمانفيوالبحرالبرحيواناتمن

العرييالجمل

لأعرابي:كسرىقالإذ،الأثقالحملعلىالعظيمةالجملقدرةالجاحظذكر

قالرطلأ؟وكذاكذايحملوالفيل،الفيلمنللثقلأحملالجملأنتزعمكيف

بهنهضفإنالجملحملالفيلعلىوليحفل،الجملوليبركالفيلليبرك:الأعرابي

.للأثقالأحملفهو

تدخلفالإبلينفعها.ومايضرهاماتعرفالإبلأنالجاحظذكركما

يقربهلافهوجنسهغيريغتذيهما..ومنهسمهوماومنهاغذاءنباتوفيهاالروضة

شمدونالعينبرؤيةيعرفهماالأجناستلكفمن.معطبولابقاتلليسكانوان

التيالخنافسمنالخوفاشدالإبلأصحاب..ويخافيشمهحتىيعرفهلاماومنها

تتركهولافيهجالتحيةوهيجوفهإلىوصلتفإذا،والعشبالحشيشفيتوجد

تقتله،حتى

فيالسامةالنباتاتعلىتتعرفأنللجماليمكنأنهالآنعلميأوالمعروف

إذاأما.استساغةالأكثرالمرعىتوفرعدممنالرغمعلىتأكلهاولارعيهاأماكن

لديها.معروفغيرسامانباتاترعىفربماجديدةرعيأماكنفيالجمالتغذت

معأيتصلانلكنهما،العربيللجملسنامانيوجدالجنينيالنمومراحلوفي

كما.سنامانفلهنحاري(مدينةإلى)نسبةالبخاريالجملأماواحدا.سناماليكونا

معيترهلولاالبخاريالجملفيهوعماتماسكاأكثرالعربيالجملفيالسنامأن

ينكمش.إنماالقاسيةالظروفتحتأوالعمرتقدم

بسرعتهاوتشتهر"العمانية"الإبلومنهاعمانمنتأتيالإبلأنواعوأسرع

آخرنوعاالمهراويعد.طويلةوأرجلطويلصغيرعنقذاتإبلوهيورشاقتها

العمانية.السلالاتمن
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امجزيرةفيالسمكصياديمجتمعبأن0691عامفيالحفرياتدلتوقد

دلتكما.أغراضعدةفيواستخدموهابالجمالدرايةعلىكانواظبيأبوفيالنار

تربيةتتمكانتالميلادقبلى0027سنةفيأنهالصخريةوالرسومالباقيةالعظام

ملكةبلقيسالملكةقامتالميلادقبل0012عامحواليوفي.المنطقةتلكفيالجمال

الإبل.ظهرعلىسليمانالملكإلىبرحلتهاسبأ

وعطورحريرمنالبضائعوتدفقتالجمالوقوافلدروبازدهرتوقد

الجزيرةعلىأطلقواالرومانأنحتىالعالمبلادوباقيالعربيةالجزيرةبين

واشتهر".السعيدةالعربية"الجزيرةاسمالميلادقبلالثانيالقرنفيالعربية

منوحمايتهاالقوافلمسيرةعلىأشرفواإذ،الجمالقوافلمجالفيالنبطيون

25%إلىيصلكانعليهمتفقأجرنظيرالدروبفيلهاالمياهوتوفيراللصوص

القافلة.حمولةمن

منمقوستينقطعتينمنيتكونالجمالسروجمنمريحنوعأولكانوقد

ظهرعلىوتربطانوخلفهالسنامأماموتوضعانبعضهمامعمتصلتينالخيش

علىنقوشوجدتوقد.العربيةالجزيرةشمالسرجباسموتعرفوبطنها،الإبل

هذافيهايظهرالميلادقبل58-54أعوامإلىعهدهايرجعقديمةرومانيةعملات

السرج.

خلفالقشمنمحشوةمخدةمنفيتكونالعربيةالجزيرةجنوبسرجاما

وهو،أعلىإلىمتجهةyحرفشكلعلىالخشبمنقطعتينإلىومربوطةالسنام

الجزيرةجنوبشرقفيالأخرىالمناطقوبعضوالخليجعمانسلطنةفييستخدم

.ركوعأوقرفصاءشكلفيالراكبيجلسالركوبوأثناء.العربية

يوضع"المركب"-علىالقبيلةشيخابنةعادةتركبكانتالحروبوأثناء

خوضعلىالقبيلةرجاللحثوذلك-والأطفالالنساءركوبعندالسرجعلى

الأعداء.علىبالنصروالفوزالمعركةغمار

موثوقمصدرأولويرجع،الركوبغيرأغراضلعدةالجملاستخدموقد

فياستخدمحينالميلادقبل559عامإلىالأغراضهذهفيالجملاستخدامعنبه
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عامفيالجملالمقدونيالاسكندراستخدمكما.والعربالأشورينبينالحرب

-الليبية.المصريةالحدودعلىسيوهواحةإلىرحلتهخلالالميلادقبل331

الجمالتنظيميمكنإنهإذوهجوميةدفاعيةلأغراضيستعملالجملوكان

الوسط،فيوالشيوخوالنساءالأطفاليحتميبحيثمتداخلةحلقةعشرةاثنتيفي

أنالأعداء...إلاعلىالنبالورميالسهاملإطلاقالجمالخلفالمحاربونويحتمي

علىمنالسهامورميالطعنوصعوبةسرعتهوقلةالمراوغةعلىالجملمقدرةقلة

عليهاتتفوقحيثالحربيةالأغراضفيالجمالاستخداميشجعلمالجمالظهور

الخيل.

مثلأخرىأغراضعدةفيإفريقياشمالفيالجملالروماناستخدموقد

الخشبية.المركباتوجروالزراعةالأثقالحمل

يبدأدروبأ...ولمعادةتسمىالجمالقوافلتسلكهاالتيالطرقوكانت

وصولمعإلاقوافلفيالصحراءعبرالأثقالحملفيالجمالباستخدامالاهتمام

دربمنهاالصحراءعبرتاريخيةدروبعدةوتوجد.العالمبلادباقيإلىالعرب

شهرةللجمالصحراويدربأكثرأما.قريبوقتإلىيستعملوكانتشاد،ليبيا/

تستغرقمصرإلىرحلةفيالسودانغربفيالفاشرمنالممتدالأربعيندربفهو

مصر.صعيدبأواسطأسيوطحتىالنيلضفافوعلىالصحراءعبريومأأربعين

الشمالإلىالجنوبمنالبضائعمنالعديدلنقلإفريقيافيالجملاستعملوقد

وأصوافه.الحيوانوجلودالعربيوالصمغالنعاموريشكالعاج

الميلاديعشروالخامسعشرالرابعالقرنفيالذهبتجارةازدهارومع

الدولبعضتوجدكانتحيثالنيجرنهرإلىومراكشموريتانيايعبردرباشتهر

كيلوأ04يوازيمايحملجملكلفكان،وماليغانامثلوقتئذالغنيةالإفريقية

انتعشتإفريقيافيالذهبتجارةازدهارومع.جلديةأكياسفيالذهبمنغرامأ

)ملكيسمىكانالبلادملكإنحتىالذهبكثرغاناففي.عديدةأفريقيةدول

فيماليملكأرادوعندما.ذهبمنأطواقاتلبسالخاصةكلابهوكانت(،الذهب

قافلةفيالجمالظهرعلىمعهحمل،المكرمةبمكةالحراماللهبيتإلىالحجأفريقيا
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أواسطفيالذهبكثرةومع.الصافيالذهبمنأطنانعشرةيوازيماكبيرة

الطلبعليهازدادالملحأنحتىمنعدمشبهأومنعدماالطعامملحكانفقدأفريقيا

أواسطإلىأفريقياشمالمنلنقلهالجمالقوافلواستخدمتأم014عامفي

يستبدلكانالذهباندرجةإلىالبلادتلكفيالملحندرةوبلغتافريقيا.وجنوب

عدةإلىمئاتعدةبينماتتكونالقوافلهذهوكانت.الملحمنوزنهيوازيبما

نظيرالمختلفةالقبائلبأراضيمرورهاأثناءلهاالحمايةتوفيرويتم،الجمالمنألوف

مراتعدةالطويلةالرحلاتهذهفيتستبدلالجمالكانتكما.عليهمتفقأجر

كماسيرها.أثناءالجمالعليهاتتغذىالتيالنباتاتطبيعةولتغيرالجملإنهاكلعدم

الطريق.علىالعديدةالواحاتفيوالمسافرينالجماللراحةيتمالتغييرهذاكان

ويعدالماضيةالقرونفيالمشهورةالقوافلمنتعدالحجيجقوافلوكانت

علىالحيرةوكانت.الإسلامقبلالحجيجدروبأقدم"المكرمةمكة-"الحيرةدرب

معولكنسنة،وثلاثينخمسمائةوعمرتحالياالكوفةموضعمنأميالثلاثةبعد

رضيالخطاببنعمرالثانيالخليفةعهدفيالكوفةنشأتالإسلامرسالةإشراق

طولهيصلالذي"المكرمة-مكة"الكوفةدربوازدهر.الحيرةمحلوحلت،عنهالله

إلىرمليةكثبانمنمختلفةتضاريسبهاأرضاخلالهايعبرمتركيلوأ003حواليإلى

غيرآخرحيواناييقدرولا،الجبالويصعدبالسهوليمركماصخريةمرتفعات

الطريق.هذاعبورعلىالجمل

قيادةبنفسهيتولىكانالعباسيالخليفةأنالدربهذاأهميةمنبلغوقد

.مراتتسعوالرشيدمرتينوالمهديمرات6المنصورعبرهفقد،الحجيجموكب

الحجيجلإرشادليلاعليهالناروإيقادعليهالمناراتوبناءبإصلاحهالخلفاءواهتم

فيه.المسيرأثناء

الحجيج.لراحةالمبانيشيدتكماالمياهوبركالآبارفيهوحفرت

البيتكريماتأيضاشملبل،وحدهمالخلفاءعلىقاصرأالأمريكنولم

عديدةمنجزاتبإنشاءالرشيدزوجةزبيدةالسيدةاشتهرتفقد،العباسي

جبير.ابنالرحالةذلكوصفمانحوعلىالدربعلىوإصلاحات
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السويسإلىالصحراءيعبرثمالفسطاطمنيبداالمصريالحاجدربوكان

شبهإلىومنهاالعقبةخليجرأسعلىأيلةإلىيصلحتىسيناءجزيرةشبهثم

هذاعلىيعبروكان.المشرفةمكةاوالمنورةالمدينةإلىيصلحتىالعربيةالجزيرة

الذينالأندلسوحجيجافريقياوأواسطغربوحجيجالمصريالحجيجالدرب

طريقفيبرايأتونأوالمغربيةالشواطئمنالاسكندريةإلىالبحريعبرونكانوا

أفريقيا.شمالحجيجيشملكانكما.للساحلمواز

الدربهذامسارتغيرالشامبلادفيالصلييالاحتلالانتشارمعولكن

فمنجدة.-حاليأ()القصيرعيذاب-قوص-"القاهرةدربعنهبدلأوحل

يتجهونقوصومنبحرا،النيلالحجيجيركبكانالصعيدفيقوصإلىالقاهرة

الأحمر،البحرعلىصغيرميناءوهيعيذابإلىالشرقيةالصحراءعبربالجمالبرا

.المنورةوالمدينةالمكرمةمكةإلىبالجمالومنهاجدةإلىبالبحريتجهونهناكومن

الحروبانتهاءبعدولكن،الزمانمنقرنينحواليالدربهذااستعملوقد

الدربافتتحوقد،الأولىمسيرتهإلىالدربعادالبلادإلىالأمنورجوعالصليبية

.م1247أوهـ645عامفيالدرشجرةركبالقديم

الإسلاميةالعصورخلالمختلفةبمراحلمرفقدالشاميالحاجدربأما

.الشاموبلادالمشرفةمكةبينيصلوكان

يحملالذي!الجمال)أوالجملوهوالمحمل"يسيركانالدروبهذهوعلى

الرسولسيرفقد،الإسلامبدايةإلىالمحملأصلويرجع،المشرفةالكعبةإلىالهدايا

وسلمعليهاللهصلى فيالمحاملأجملمنالعراقيالمحملوكان.المشرفةالكعبةإلىبالهدايامحملأ

بلغتحتىواللؤلؤبالذهبويرصعبالحريريزينفكان،الأولالعباسيالعصر

بعضفيالعباسيالخليفةوكان.الذهبمندينار000.025المواسمأحدفيتكاليفه

المحمل.يصطحبالسنوات

حتىيحملهكانماوزنزادوقدالدر،شجرةبحجبدأفقدالمصريالمحملأما

الجمالعلىالمحملاسمأطلقالمماليكعهدوفي.لنقلهجملاعشرونيستخدمكان

إلىالقاهرةمنخروجهقبلبالمحمليحتفلوكان.المعظمةالكعبةكسوةتحملالتي
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رجبشهرفيالأولىالمرة،القاهرةمدينةفيبدورتينبقيامهوذلكالمكرمةمكة

.مهـ/6751276سنةمنذالتقليدهذااتبعوقد،شوالفيوالثانية

الذيبطوطةابنمثلالشاميالمحملوالرحالةالمؤرخينمنالعديدذكروقد

إلىالروميالمحمليسمىمحملايرسلونالعثمانيونكانكماهـ.727عامرافقه

الأولى.العالميةالحربنشوبحتىاستمرالشاميالمحملجانب

منويكونالرجزمنلونوهو،الحجيجقوافلأثناءالحداءاشتهروقد

للتغلبوالحجاجالجمالونبهيتغنىوكان.القدممنذالعربعرفهالخفيفالشعر

الخليفةيحمللجملالتاليالحداءذلكأمثلةومنالمسير.ومشقةالسفرتعبعلى

:مروانبنالملكعبدالأموي

أراكاالذيالجملأيهايا

ممشاكافيالأرضسهلعليك

علاكامنتعلمهلويحك

ذراكاعلامروانابنان

..امتطاكا.الذياللهخليفة

خلفواحدكلطويلصففيالجمالمنالبريةشبهالمجموعاتتمشي

.المؤخرةفيالذكورأكبريأتيبينماعمرأالإناثأكبرالمسيرةوتقودالآخر

فيهوضعتالذيالمكاننفسإلىترجعأنهاالجمالإناثعنالمعروفمن

اشتراهاحيثصاحبهابهايستقرانفإنما،حاملأنثىشراءفعندولذلكوليدها،

وبالتاليالجديد،موطنهافيتلدحيثآخرمكانمنآتياكانإنفورأ،بهايرحلأو

يستدلقدأمهبطنفيوهوالمولودأنعلىعربيةأمثلةعدةوهناك.عليهتتعود

الكلأ.وأكلتالماءالأممنهشربتالذيالمكاننفسإلىويرجع

النمطهذاولعل.للإناثخاصاولاءتعطيالجمالذكورفإنكذلك

مواطنهامنالجمالاستوردواالذينالقومبالعلىيخطرلمالخاصالسلوكي
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استيرادعندحدثكماوجيزةفترةفيمنهاكبيرعددموتإلىأدىمماالأصلية

أمريكا.إلىالجمال

فيالجمالعشراتوتشترك،أصيلةتقليديةعربيةرياضةالهجنسباقويعتبر

كبيرةمقدرةلهاأنإلاالثديياتأسرعليستالجمالأنمنوبالرغم.السباقهذا

طويلة.مسافاتوالسيرالجافةالمناطقفيالقاسيةالمناخيةالظروفتحملعلى

طويل،مضمارفيالخيلمعسباقفيدخلتإنبأنهاالجمالعنويعرف

وتستطيع.البدايةفيعليهاالخيلتفوقتوإنالخيلعلىتفوزالمطافنهايةفيفإنها

سجلتسرعةأقصىولكن،الساعةفيمترأكيلو16-02بسرعةتعدوأنالجمال

فقط.ساعتينأوساعةولمدةالساعةفيمتراكيلو25كانت

الزواجمثلالمناسباتفيللهجنسباقاتتنظيمعلىالباديةابناءتعودوقد

وتدريبالسباقعلىتدريبهافيالباديةأهلوتخصصوالأعياد.الختانوحفلات

الهجنتدريبويستمر.الركضوطريقةسرعتهافيالتحكمكيفيةعلىالراكب

كميةوتقلل،بعيدةمسافاتيوميأالمشيعلىمرنتإذالسباققبلشهورعدة

فائقة.وسرعةرشاقةلإكسابهاوزنهالتخفيفالطعام

من"الجذع"مرحلةفيكانتإذاإلاالسباقفيبالاشتراكللهجنيسمحولا

صغارمنالراكبيكونأنالعادةفييفضلكما.سنواتخمسحواليأيالعمر

الهجن.سرعةزيادةفييساعدالراكبوزنتخفيفإنإذالعمر

منكجانبالرياضةهذهتشجيععلىالعربيةالخليجدولمعظموتعمل

الخليجية.الشخصيةجذورعلىوالإبقاءالتراثإحياءجوانب

عمانية-ملامح-الشارونييوسف

73-81صص.العمانيةالسلسة
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التاسعالفصل

الفقرة

الفقرةتعريف

فكرةلتطورمتطورةسياقاتفيتسيرالمترابطةالجملمنمجموعةهيالفقرة

الأساسيالهيكلمجموعهافيوتشكل.اللغويةللصياغةبنائيةترتيباتوهي،واحدة

جمل.مجموعةأوواحدةجملةتكونوقد.كليةأوجزئيةأكانتسواةللفكرة

شكلعلىتصاغحليومعناها:وفقراتفقروجمعهاالفاءبكسروالفقرة

الظهر.فقر

والفقرة،والمناظراتالحوارفيغالباتكونواحدةجملةكانتإنوالفقرة

غائبإلىمخاطبإلىمتكلممنالتداولتغيروقدآخر،إلىموقفمنالفكرتنقل

:-وهيالنصوصفيللفقرةفوائدوهناك

النصوصفيالفقرةفوائد

آخر.إلىشخصأومستوىأووضعمنالانتقالأ(

شخصمنوالمواصلةوالاعتراضوالردالقولبجزئياتالحواريبداحيث

آخر.إلى

الموقفعلىآخريعترضثممعترضا،آخرعليهويردشخصيتكلمفقد

والاعزاض.والتعليلوالبراهينوالأدلةالفكريةالصراعاتخلالمن،السابق

والمسرحي.القصصيالأسلوبفييكونماوأكثر
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.الموضوععنالإعلان2(

تخفيفانضعلاوقدنقطةالكلامبعدنضعوقديخقرة.ذاتهحدفيفالموضوع

عنوانوأكبرأكثر،أوكلمتينأوكلمةالعنوانيكونوقد،النصتقدمفيبهلمعرفتنا

منعاصرهمومنوالبربروالعجمالعربأيامفيوالخبرالمبتدأ"ديوانهوالعربيةفي

الأكبر.السلطانذوي

خلدونابنالعلامةلمؤلفه

الكتابيةالمادةالفكرفيأجزاءبينالربط3(

بينالربطعنصرإلىبحاجةعلميةوحقائقوآراءمواقفتوجدحيث

جزئياتها.

الموضوعتلخيص4(

ذاتفقرةإلىيحتاجواحدإطارضمنالمختلفةالمفاهيمدمجعمليةأنحيث

والمعاني.الكلاممنباللاحقالسابقلتوصيلدلالة

المختلفةالاقسامبينالربط5(

تشكلمجملهافيوهيوالمفاهيمالاتجاهاتبعيدةالأقسامبعضأننجدفقد

سياقفيوالمفاهيمالاتجاهاتلتلكربطاالفقرةفتكونللمعلومةواحدةحلقة

.لغوي

وربطالموضوعتناولفيوأسلوبهالكاتبمقدرةتظهرالمجالهذاوفي

مثل:الاتجاههذافييستخدمهاعباراتللبعضيكونوقد.جزئياته

لذلك،وتحقيقا،لذلكتقديرا،نظريوجهةومن،المثالسبيلوعلى

هوومماسبق،بماوإلحاقاذلك،علىوبناء،اعتباراتيوفي،الموضوعلهذاوبالنسبة

هذافيقيلومهما،ذكرهوردلماوبالإضافةسبق،لماواستكمالابالذكر،جدير

للحقيقة،واستقصاء،مكانيكنتولو،الموضوعهذافيكلمةليكانوانالأمر،

للحقيقة.وتوضيحاورد،بماوالحاقا،بذلكوإيمانا
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تطويرالفقرةعوامل

وانشاءخبرمنتعبيريةأساليباستخدام،(

جملوزيادةإضافةيقتضياخرىإلىتعبيريةحالةمنالانتقاللأن

.وعبارات

غائب.إلىمخاطبإلىمتكلممنتعبيريةأساليباستخدام2(

آخر.إلىمستوىمنتختلفصيغةكللأن

والإطنابالتفصيل3(

المجالاتفيخاصةتفسيريةبحملالجملةمفرداتتنميةالكاتبأرادإذا

وتبيانالغامضلتوضيحأخرىجملايستخدمأنفيقتضي،الجملةوالحقائقالعامة

لشرحتدعيمايراهاالتيالجوانبلتوضيحالأهميةغايةفيامروهوالمقصود

وتبيانها.الحقائق

الجملةتنميةوأرادوالقارئللسامعمعروفةوالحقائقالمعلوماتكانتإذاأما

منيكونذلكفإنالإطنابكثروإذ،الإطنابمننوعهذافإنأخرىبمفردات

ويقتللهمبررلاحشوإلىالكاتبيعمدوهنا.الكتابةفيوالركودالمملةالأساليب

والملل.السأمالقارئنفسفيويبعثالوقتبه

والاستنتاجالبرهنةأساليباستخدام4(

العلميالجالفيخاصةالقولتسعفوحقائقأدلةإلىبحاجةامرأيكونفقد

حكمةأوشعربيتأوشريفحديثأوقرآنيةآياتمثلوالبراهينبالحججفيأتي

توضيحي.مثالأورمزأونظريةاوقانونأو
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العددكتابة5(

بالمصداقيةأجدرليكونالرمزتوثيقإلىتحتاجالمعاملاتمنكثيراأنحيث

سهلأمرالرموزشكلوتغيرتزويرلأنإملائياالعددبكتابةللتزويرومنعا

.الفقرةوتنميةتطويريستدعيالرمزكتابةفيفالتفصيل.ومعروف

تطبيقي:موضوع

)1(عمانفياللبان

فيوالمباشرالأولالعاملهو)ظفار!الجنوبيةالمنطقةفيالمناخيكونيكاد

الضبابانتشارأنذلك.العربيةالجزيرةشبهجنوبفياللبانبإنتاجانفرادها

وهي،المنطقةعلىالغربيةالجنوبيةالموسميةالرياحهبوببسببالمائيوالرذاذ

حتىيونيو/حزيرانمنصيفيةأمطارسقوطإلىئؤدي،المائيبالبخارمشبعة

تقسيمخطبمثابةالجبالهذهوتعتبر.للجبالالجنوبيةالسفوحعلىسبتمبر/أيلول

كبيرقدرمنتخلصتقدتكونظفارجبالالسحبتخترقعندماأنهبمعنى،للمياه

التيالسحبأما،الجنوبيةالسفوحعلىأمطارشكلفييسقطالذيالماءبخارمن

مسببةللجبالالشماليةالسفوحعلىتتبخرفإنهاالجبالهذهاختراقمنتتمكن

فيهاالحرارةمعدليكونصحراويةمنطقةفيالرطوبةدرجةفيهائلاارتفاعا

.اللبانشجرةلنمويصلحالذيهو-سواهدون-المناخوهذامرتفعا.

تربةترسيبإلىالمنطقةتلكفيالتعريةعواملتؤديأخرىناحيةومن

.اللبانشجرةلنموالتربةأنواعأصلحتعتبرجيرية

:أنواعأربعةإلىالجودةحيثمناللبانوينقسم

المنطقة.منالشرقيةالأجزاءفيأشجارهوتنموالجوجرياللبان-

مرتفعاتمنالشمالإلىالواقعةنجدمنطقةإلىنسبة،النجديالجودةفييليه-

الوسطى.ظفار

33-38.صص.العمانيةالسلسلةعمانيةملامح-الشارونييوسف)1(
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ومنطقةنجدبينالغربيالجزءفيأشجارهوتنموالشزري،الثالثالنوعويسمى-

الأمطار.سقوط

فينموهإلىنسبةبالشعبي،المسمىالنوعفهوجودةاللبانأنواعأقلأما

الشجرةكانتكلماأنهذلكالأمطار.تصيبهاالتيوالشعابالساحليةالسهول

أفضل.والنوعالكمحيثمنإنتاجهاجاءالأمطار،سقوطمنطقةعنبعيدة

تشبهبزرقةالمشوبالأبيضاللونذوفاللبانوالنقاء.اللونهوالجودةومقياس

الجودةوتقلثمنا،وأغلاهااللبانأنواعأجودهوالشوائبمنوالخاليالسماءزرقة

.أخرىبشوائباختلطأوالاحمرارإلىاللبانلونمالكلما

الأولفالصنف.وأصنافهدرجاتهلتحديدفرزعمليةتجرياللبانجنيوعند

الفصوصعنعبارةوهو،الجودةدرجاتمندرجةأعلىويمثل،اللقطيسمى

بينما.اللبانمحصولمنوتنتقي-اسمهجاءهنا-ومنتلتقطالتيالبيضاءالنقية

.الحمرةإلىوالمائلالأصفراللونذواللبانئترك

الحصولويتم،اللقطمندرجةأقلوهوبالطبب،المسمىاللبانهناكثم

الشجر.ولحاءالحجارةالتقاطعمليةإلىاللبانمحصولتعرضبعدعليه

إلىيتعرضأندونجمعهيتمالذيالعادياللبانفهوالثالثالصنفاما

السابقتين.الطريقتينبإحدىفرزه

عنهاتبعدوأحيانامنها،بالقربتسكنالتيالقبائلتلكاللبانأشجاروتملك

الأشجارهذهملكيةوتنتقل.الأرضهذهتتبعهاالتينفسهاالقبيلةإلىتنسبلكنها

أفخاذها.منفخذإلىاوالقبيلةأفرادمنآخرإلىفردمن

ذاتالأرضمنمساحةوالمنزلة،منازلإلىاللبانأشجارمواضعوتنقسم

هذهوتختلف.معينةقبيلةتخصمنزلةوكل.اللبانأشجارفيهاتنتشرمعينةحدود

الأحجارتتخذوقدقلتها.أوالأشجاروكثرةالمساحةفيبعضعنبعضهاالمنازل

استثمارحقينتقلانويمكن.البعضبعضهاعنالمنازللتمييزعلاماتوالصخور

.الإرثاوالبيعطريقعنآخرإلىشخصمنالأشجار
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الذكور.للوارثينحقهاعنتتنازلبل،اللبانأشجارفيالمرأةترثولا

تذهبولابمنازلهاقبيلةكلتحتفظحتىوذلكالنقود،أوكالماشيةتعويضاوتأخذ

قبيلتها.غيرقبيلةمنالمرأةتزوجتإذاخاصةأخرىقبيلةإلى

بالأجمةأشبهفهوشكلهاأماأمتار.ثلاثةإلىعادةاللبانشجرةارتفاعويصل

جذعهايتميزيكادلالهذاالأرضسطحفوقرأساتتفرعأغصانهاأنحيث

الرئيسي.

اغصانهاأنكماللماشيةعلفاوتصلح"الثال"،تسمىخضراءفهيأوراقهاأما

نفسه.اللبانمنتنبعثالتيكتلكذكيةرائحةمنهوتنبعثوقودا.تتخذ

كما"البغوةالبدويسميهاالبياضإلىلونهايميلأزهارافتحملأغصانهاأما

حبوبالزهرةفيوتتشكل"الثمريت".باسمالحبوبفيهابماالزهرعناقيديسمون

هيالبذوروهذهالأسود،اللونإلىتتحولالحبوبهذهتجفوعندماخضراء،

الزهروعناقيد.الأرضعلىوتسقطتجفعندمااللبانشجرةتكاثرفيالسبب

.والأغنامللإبلغذاءتصلح

ويكونالضرباتتحملعلىقادرةتكونعندمااللبانالشجرةوتعطي

تبداعندماابريل/نيسانشهربدايةففي.سنواتوعشرثمانيبينماعادةعمرها

مواضععدةفيالشجرةبجرحاللبانبجمعالمشتغلونيبدأالارتفاعفيالحرارة

تسمىصغيرةبأداةوذلكالشجرةلحجمطبقاموضعأثلاثينإلىعشرةبينتتراوح

الشكل.مستديرحادحديديورأسخشبيةيدذاتآلةوهيالمنقف،

القشرةكشطعنعبارةوهي"التوقيع"وتسمىالأولىالضربةالشجرةتضرب

حليبيلزجسائلنضوحالضربةنتيجةوتكونوجذعها.الشجرةلأغصانالخارجية

ثلاثة.إلىأسبوعنمنتتراوحلمدةهكذافيتركيتجمد.أنيلبثماما،نوعأاللون

جيدةتكونلاالمرةهذهاللبانونوعية،الثانيةالجرحعمليةتبدأعندمايكشطثم

تجاريةغيركميتهأنالىبالإضافة

تنقرعندماالثانيالجرحمنأسبوعينبعديبدأفإنهالحقيقيالجمعأما

تجاريايعتبروالذيالجيدةالنوعيةذواللبانيالسائلينضحهنا.ثالثةمرةالشجرة
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الشجرةعلىإماالتجمدفييبدأأنيلبثولاالاصفرار.إلىمائلالونهويكون

.الإنتاجعزيزةالشجرةكانتإذاالأرضعلىيسقطأونفسها

تسمىذلكتتلوالتيالضرباتفإن"التوقيع"تسمىالأولىالضربةكانتوإذا

تسمىالثالثةوالضربةالأول""السعفتسمىالثانيةفالضربة"السعف".منهاكل

وهكذا.الثالث""السعفوالرابعةالثاني""السعف

بها،يقومأنشخصأييستطيعلافنيةعمليةاللبانأشجارضربوعملية

.بالشجرةالعقمإلحاقإلىيؤديفيهاالخطألأن،وخبرةمرانإلىتحتاجفهي

لوحظوقد/أكتوبر.الأولتشرينحتىتقريباأشهرثلاثةطوالاللبانجمعوويستمر

ذلكويعزىأوفر،إنتاجهايكونأبريل/نيسانشهرفيالشجرةتضربعندماأنه

منالحليبيالسائلانسكابمنسوبارتفاععلىتساعدالحرارةشدةأنإلى

خلالغراماتكيلوعشرةهواللبانمنالشجرةتعطيهماومتوسط.الشجرة

وسبعةآلافستةبينمايتراوحالعامفيالمنطقةتنتجهماومتوسطالواحد.الموسم

.اللبانمنطنآلاف

المهريةوباللغةقفيرمحلياتسمىالخوصمنمستديرةسلةفياللبانويجمع

"الكشم".ذلكيسمىوتتركالشجرةإنتاجيتوقفوعندما"زنبيل".

المنزلةصاحببيناللبانعائدلتوزيععليهمتعارفدقيقإدارينظاموهناك

المنزلةفيالعمالتوزيععنوالمسؤولوالتاجروالمستأجرينالأشجارمالكأو

ثم،وتخزينهاللبانمحصولوجمععليهموالكساءالطعاموتوزيعالنظاموحفظ

طريقعناللباناستخراجبعمليةيقومالذينهو"العوين"اووالعامل.العمال

والسعف.التوقيععمليات

لهوكانت،الدينيةالطقوسبعضفيبخورايستخدماللبانأنالمعروفومن

التاريخ.فجرمنذلظفاراقتصاديةدعامةكانبحيثالقديمالعالمفيرائجةتجارة

الهندإلىالهنديالمحيططريقعنتنقلفكان.لتصديرهوبحريةبريةطرقلهوكانت

القوافلطريقوعنمصر،إلىالأحمرالبحرطريقوعنإفريقيا،وشرقآسياوشرق

.والشامغزةإلى
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الجملة

الجملة:تعريف

متعارفامعنىتعطيدلالاتذاتالربطمتناسقةالمفرداتمنمجموعةهي

ومعانيها.قوانينهايتقنونالتيالجماعةبينعليه

.اللغويالسياقفيالجملمنلغيرهامكملةجملةأورئيسةالجملةتكونوقد

ونهايتها.بدايتهاليبينالجملةنطقفياللفظطريقةيراعيأنالمتكلموعلى

التنفس.مواقفمنموقفينبينتلفظفالجملةوبالتالي

معاسمايبذاتذاتعلاقةوهياسميةتكونقدذاتهاحدفيوالجملة

عاليةالجبال-جميلةالمدينةنحو:المبتدأ.عنالخبريخبر!يثآخراسم

علاقةفيكونالفعليةالجملةفيالأمروهذاذاتمعحدثعلاقةتكونوقد

الإسناد.عمليةفيوالفاعلالفعلبين

بغزارة.السماءتمطر-الحقلالفلاحيحرثنحو:

والتمييزوالحالوالظرفبهالمفعولمثلمكملاتجملةلكليزادأنويمكن

المطلقوالمفعولوالجروروالجار(والعطفوالتوكيدوالبدل)النعتوالتوابع

.والأدواتالمكملاتمنذلكوغيرلأجلهوالمفعول

وضعها.التيلأهدافهتحقيقاحياتهطوالبالغااهتمامابعملهالإنسانيهتمنحو:

الخملةشروط

التاليةالشروطفيهاتتوفرأنفلابدمعناهاالجملةتؤديوحتى

.وقواعدهاللغويالنظاموفقتكونأنأ(

النحويةالضوابطتسايركلماتهاوحركاتالإعرابيموقعهايكونأنفلابد

والصرفية.
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الفهم.سهلة2(

اللغةتكونأنويجبالمتداخلةالمعانيمنعددعنعبارةالجملةأنحيث

والسامع.والقارئالمتعلمذهنإلىقريبةالتناولسهلة

الغامضلبيانالجملةفيالتفاصيلنقدمأن3(

المعنىيقربوالتفسيرالتوضيحلأن؟الإطنابعنيبتعدأنالكاتبوعلى

.لغويعيبوالحشوحشوفهوالزائدالإطناباماويسهله

.الفكرةمنالطبيعيموقعهافيالجملةتكونأنيجب4(

الرسممنأدقالرصينةالراسخةوالجملة،المعنىإبرازفيقيمتهالهاالجملة

الدقيقة.والهندسةالجميل

معينامعنىالجملةتحملأنيجب5(

وللجملة،للجملةالتركيبيةالعلاقاتحسبيختلفالجملةمدلولإن

الآراء.وتوصيلالفكرونقلوالتوضيحالإبانهفيدقيقةخصوصية

ونتيجةفائدةذاتالجملةتكونأن6(

المقصود.وإبرازالحقيقةتوصيلعليهايترتبالجملةوقيمة

الجملمنغيرهامعمنطقيامترابطةاللغويالسياقفيالجملةتكونأن7(

واللاحقةالسابقة

ثمين.عقدفياللؤلؤةمثلالرصينةفالجملة

الدقيقالنسيجخلالمنكتابتهفيالمشرقةالجوانبيظهرالمبدعوالكاتب

ينسجها.التيوالتعابيريختارهاالتيللجمل

الجملأنواع

الجملة.تكوينفيهيتمالذيالغرضبذلكويقصد
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واطارهاجوهرهافيتكونحتىالبيانعلمتسايرأنيجبالفصيحةوالجمل

إلىتقسمالبيانيةالناحيةمنوالجملمعنىوتنقلحقيقةوتوصلفكراتحمل

التالية:الأقسام

أكتب.لماذا:الغرضأ(

الجمل.داخلالمفرداتوعلاقةاللغويالبناء:التركيب2(

.ومستواهالموضوعنوعحسبالألفاظاختيار:الشكل3(

.بالمكملاتالمعنىواكتمالبالذاتالحدثعلاقة:الاكتمال4(

الخملأغراض

.خبري:أسلوب(ا

إنشائي.اسلوب2(

أربعة:)الكلام:قالحيثالدينويقتيبةابنرأيعلىنتعرفأنبناوجدير

الأمروهيوالكذبالصدقيدخلهالاثلاثة(ورغبةواستخباروخبرأمر

الخبر.وهووالكذبالصدقيدخلهوواحد،والرغبة()الاستفهاموالاستخبار.

منالاتجاهلهذاالأولالتصورلناوضعقدقتيبةابنرأيفإنحالكلوعلى

العربية.الجملةفيالمطلوبالغرض

تقسيماالمحدثوناللغةعلماءأوجدفقدعموميتهبرغمالتقسيمهذاولكن

:-يليكماوذلكوالإنشاء،الخبروهوعنهقليلايختلف

الخبريةالجمل8(

الكذباوالصدقتحتملالتيالجملةوهي

كروية.الأرضمثال

مسطحة.الأرض

واحد.قطبالعالمفي
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.اثنانقطبانالعالمفي

:-غرضينلأحديكونوالخبر

الخبر:فائدةأ(

السامع.يعرفهلاالخبركانإن

ميل.مليونوتسعينثلاثاالأرضعنالشمستبعد:مثال

ناجح.دواءالحوتكبدزيت

.المعادنأصلبمنالماس

.الأخرىالآدابفيبالنقدمتأثرالعربيالنقد

البرية.الحياةمنأوسعالمائيةالحياة

السامعيعرفهالخبركانإذ:الفائدةلازمب(

الله.رسولمحمد(ا

آسيا.فيعمانسلطنةتقع2(

الصحراء.سفينةالجمل3(

سيبويه.النحوعلماءأشهرمن4(

حار.الاستوائيالمناخ5(

الإنشائية.الجملة2(

فرعينإلىالإنشاءويقسم

الطلبيالإنشاءأ(

:-هيوأساليبهالطلبقبلحاصلايكنلممطلوبايستدعيماوهو

أربعوصيغهالأمرأ(

الخير.عملإلىسارع-الخرافاتدعالأمر:فعلا(
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.الرزقطلبفيليسع-سعتهمنسعةذولينفقالأمر/بلامالمقترنالمضارعب(

للوالدين.احتراما-للعلماءتقديراالأمر/فعلعنالنائبالمصدرحى(

العمل.إلىهلم-الموقفهذافيرأيلكفليسصهالأمر/فعلاسمد(

النهي:2(

عظيمفعلتإذاعليكعارمثلهوتأتيخلقعنتنهلا

.الثعبانمنتقتربلا

النار.تشعللا

الأشرار.تصاحبلا

أدواته:ومنالنداء:3(

والبعيدللقريبالنداءأدواتأبلغوهييا:

أقبل.محمدياأ(

الشوقي:أحمدقالب(

دمشقيايكفكفلاودمعارقبردىصبامنسلام

الحمدانيفراسأبوقال!(

بحاليتعلمينهلجارتاأياحمامةبقربيناحتوقدأقول

تقنط.لاالحقصاحبياد(

البعيد:-لنداءوهيوأيا

انتظرني.الجبلطالعأياأ(

طريفابنعلىتجزعلمكأنكمورقامالكالخابورشجرأياب(

انت؟أينالمظلومناصرأيا!(

.أمطريسماءأياد(
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القريب.لنداءوهي:بالهمزةالنداء

أغثنيأمحمدأ(

المتنبي:قال!(

بسوطهالهزبرالليثأمعفر

الشاعر:قال

هناهاغريبانإناأجارتناجى(

اشرحهاالقصةأقارئد(

)ليت(واحدةأداةوله:التمني4(

تعود.الصفاءأيامليتألا

الريب:بنمالكقال

ليلهأبيتنهلشعريليتألا

المصقولاالصارمادخرتلمن

نسيبللغريبغريبوكل

النواجياالقلاصأزجيالغضىبجنب

المشيبفعلبمافأخبرهيومايعودالشبابليتألا

معتدلالجوليت

الاستفهام5(

وهيكثيرةوأدواته

من.،ما،أنى،أيان،أي،متى،أين،كيف،كم،هل،الهمزة

.حروففهيوهلالهمزةعداماأسماءوكلها

:أقسامثلاثةإلىالأدواتهذهوتقسم

الهمزةوهيوالتصديقالتصورعنبهيسألماأ(

المعركة؟موقعأتعرف:التصديق
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ب(

2

ب(

؟الموضوعجوانبأتفهم

الزائر؟أجاء

؟التفاحأمالعنباتحبالتصور:

مساء؟أمصباحاصديقكأغادر

متأخرأ؟أممبكرأأتصحو

هل:وهيالتصديقعنبهيسألما

واضحة؟الأموروجدتهل(

؟الفلاحأيهاحقلكزرعتهل(

بالتعب؟تشعرهل(

فقط.التصورعنبهافيسألالاستفهامأدواتبقيةأما

بنعم.النفيوفيببلىالإثباتفيإجابتهاتكونالتصديقوهمزة

قريبا؟الموقعأليس

قريب.الموقعبلى

قريبا.الموقعليسنعم

المطر؟نزلأما

المطر.نزلبلى

المطر.ينزللمنعم

واضحا؟القولأليس

واضح.القولبلى

واضحا.القولليسنعم

بلىمعهاتستعملفلاالنفيبدونالهمزةأما

الشعر؟قولأتحب
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الشعر.قولأحبنعم

الشعر.قولأحبلا

صديقك؟معأتمزح

صديقي.معامزحنحم

صديقي.معأمزحلا

؟.المسرحيالأدبأتحب

المسرحي.الأدبأحبنعم

المسرحي.الأدبأحبلا

غيرالطلبيالإنشاءب(

ويقسمالمتكلموإحساسمشاعرعنتعبيرولكنهمطلوبايستدعيلاماوهو

يلي:ماإلى

وألفاظه:القسمأ(

العهد.علىلأحافظنوالله:الواوأ(

)1-2(العصرسورة*!وخسرلفيالإنسانإن6!والعصر)

)أ-2(الضحىسورة!سجىإذاوالليل!والضحى)

-2()1التينسورة!وسينينوطور!والزيتونوالتين)

)1(الليلسورة!ويغشىإذاوالليل)

)1(القلمسورة!يسطرونوماوالقلمنم!

الباءب(

يقال.ماكلتصدقلاعليكبالله

الحقلكأريدإنيبالله

المغرورتصاحبلابالله
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!(التاء

)57(الانبياءسورة.أصنامكملأكيدنتالله

حقأ.الاانطقلاتالله

لأساعدنه.تالله

:مثالواستخدمتهاالعربارتضهاقياسيهغيرألفاظللقسموهناك

باليدوثنياهالمرخىلكالطولالفتىأخطأماالموتإنلعمرك

صانعاللهماالطيرزاجراتولابالحصىالطوارقتدريمالعمرك

أسعى.للمالمالعمرك

التعجب2(

قياستانصيغتانوله

!المهمومعلىالليلأطولماأفعلهماأ(

منظر!مناجملهما

ماء!منأعذبهما

!متحدثمنأغباهما

قليلالنائباتفيولكنهمتعدهمحينالإخوانأكثرفما

بهأفعلب(

!القومبهؤلاءأنعم

فقيه!منبهأعلم

برأيك!أجمل

بالمتواضع!أخلق

السياقمنتعرفقياسيةغيرأخرىصيغوهناك

-الأ-5



!للمظلومللهيا

للهول!يا

المساكين!لمصيريا

!المصابلفداحةيا

للزلزال!يا

والذمالمدحأسلوب3(

المدخأسلوبأ(

رشلاللهرسولقال

حنبل(بنأحمد)رواهالغنياللهطاعةإلىالسلمونعمالغنيالعوننعمأ(

!،)1(هيفنعماالصدقاتتبدواإن)2(

التواضعالمسلمخلقنعم3(

الوليدبنخالدالقائدنعم4(

الشاعر:قال5(

كانمنالريانساكنوحبذاجبلمنالريانجبلحبذايا

أحياناالريانقبلمنتأتيكيمانيةمننفحاتوحبذا

)2(.*!العبدنعمصابراوجدناهإنا)6(

)3(.!المتقيندارولنعم)7(

)4(.!الوكيلونعماللهحسبنا)8(

27.أآية:البقرةسورة(1)

44.آية:صسورة)2(

03.آية:النحلسورة)3(

173.آية:عمرانآلسورة)4(
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الذماسلوبب(

)سورة!و)1(.الإيمانبعدالفسوقالاسمبئسبالألقابتنابزواولا)

11(آيةالحجرات

177(الآيةالأعراف)سورة)2(.*!وبآياتناكذبواالذينالقوممثلاساء)

!)3(الظالمينمثوىوبئسالنارومأواهم)

)4(.!يحكمونماساء)

الغضب.خلقاساء

بالحق"كذبواالذينالقوممثلا"ساء

الجاهلالعاذلحبذاولاالهوىفيعاذريحبذاألا

4(الرجاء

أمروهوالشيءحصولحببابمنوهوالطبيغيرالإنشاءوتفيد

تمامهوبرجعتحقيقهيصعب

تحبواأنوعسىلكمخيروهوشيئاتكرهواأنوعسى)تعالىقالأ(

!و)5(تعلمونلاوأنتميعلمواللهلكمشروهوشيئا

*!و)6(.محمودامقاماربكيبعثكأنعسى):تعالىقال2(

)7(.*!وربييهدينأنعسى):تعالىقال3(

11.آية:الحجراتسورة)1(

177.آية:الأعرافسورة)2(

151.آية:عمرانآلسورة)3(

21.آية:الجاثيةسورة)4(

216آية:البقرةسورة)5(

97.آيةالإسراء:سورة)6(

24.آية:الكهفسورة)7(
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مننساءولامنهمخيرايكونواأنعسىقوممنقوميسخرلاا:تعالىقال4(

!)1(.منهنخيرايكنأنعسىنساء

فأعودهانحوهافآتيتشكيعلهاكأس)2(نارعساهافقلت5(

الجملة:ترحيب

أو(والاسم)الفعلوالذاتالحدثمنالجملةمكوناتبذلكويقصد

ذاتاصلهكاالذاتعلاقة

:-إلى)بنيتها(تركيبهاحيثمنالجملوتقسم

البسيطةالجملة،(

واحداحدثاأوواحداخبراتحويالتيالجملةوهي

مثل:

المسافرعادأ(

الجيشانتصر

الجنودوقف

السماءأمطرت

صافيةالسماءب(

نورالعلم

واضحالحق

جميلةالحقيبة

مثمرةالأشجار

11.آية:الحجراتسورة)1(

.امرأةاسم:كأس)2(
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ماوهذا.اسميةأمفعليةأكانتسواءالجملةركنيبينعلاقةتكونأنويجب

بالإسناد.يعرف

المسافرعادنقولفعندما

عادالمسند:

المسافر:إليهالمسند

الفاعلهوإليهوالمسندالفعلهوالمسنديكونحيث

الجيشانتصرجملةوفي

انتصرالمسند:

الجيش:إليهالمسند

الاسميةالجملةفيوكذلك

نورالعلم

نورفالمسند:

العلم:إليهوالمسند

واضحالحق

واضحالمسند:

الحق:إليهالمسند

المبتدأإلىالخبراسندحيث

المبتدأ.وخبرالفعلواسم،الفعليكونوالمسند

عملتعملالتيالحروفوخبرالناسخةوالأفعالالناسخةالحروفوخبر

بليس.المشبهاتلات(لا،ما،)إن،ليس

مبتدأأصلهماأوخبرلهالذيوالمبتدأنائبهأوالفاعلوهوإليهوالمسند

واخواتها.إنواسموأخواتهاكانكاسم
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تنميولكنهاالجملةفيالأركانمنليستوقيودمكملاتمنبقيوما

وهي:الجملةفيالأساسيينللركنينشيئاوتضيفالمعاني

-الصفه(-العطف)التوكيد-البدلوالتوابعالحروف

والتمييز.والحالبأنواعهاوالمفاعيلوالنفيالشرطوأدواتوالنواسخ

المعنىلارتباطالصلةجملةوكذلكواحداقيداإليهوالمضافالمضافويعتبر

منهما.كلبين

المركبةالجملة2(

:مثالواحدزمنيسياقضمنأكثراوفكرتينعلىوتحتوي

الماءوغيضأقعليوياسماءماءكابلعيأرضياوقيل):تعالىقالي

!لم)1(.الظالمينللقومبعداوقيلالجوديعلىواستوتالأمروقضى

السماءمنأنزلناهكماءالدنياالحياةمثلإنما):تعالىقولهوكذلك

أخذتإذاحتىوالأنعامالناسيأكلمماالأرضنباتبهفاختلط

ليلاأمرناأتاهاعليهاقادرونأنهمأهلهاوظنوازينتزخرفهاالأرض

الآياتنفصلكذلكبالأمستغنلمكأنحصيدافجعلناهانهاراأو

!)2(.يتفكرونلقوم

المتداخلة.الجملة

إنيمنهمقائلقال!يتساءلونبعضعلىبعضهمفأقبل):تعالىقال

تراباوكنامتناأءذا6؟!المصدقينلمنأءنكيقولإ*!بمقرينليكان

!أ3(.لمدينونأءناوعظاما

44.آيةهود:سورة)1(

24.آية:يونسصورة)2(

05-53.آية:الصافاتسورة)3(
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بفاتنينعليهأنتمما!تعبدونومافإنكم):تعالىوقوله منإلا!

!)1(.الجحيمصالهو

القيسامرئقولوكذلك

بكلكلوناءأعجازاوأردفبصلبهتمطىلمالهفقلت

بأمثلمنكالاصباحومابصبحأنجلألاالطويلالليلأيهاألا

الجملأشكال

الدوريةالجمل4(

الأخير.الكلمةمنينتهيحتىالرئيسةالفكرةمعرفةيتملاالتيالجملةوهي

ماتعلمواحتىسكارىوأنتمالصلاةتقربوالاا:تعالىقال

!و)2(.تقولون

منتنجيكمتجارةعلىأدلكمهلآمنواالذينياأيها):تعالىوقال

بأموالكماللهسبيلفيوتجاهدونورسولهباللهتؤمنون!أليمعذاب

)3(..لآوأنفسكم

.الإطنابفيهايكثرالجملمنالنوعهذاأنالقولونستطيع

الفضفاضةالجملة2(

المعنىجوانبلتنميةبعدهااخرىومعانجملإضافةيمكنالتيالجملةوهي

.الإطنابمننوعأيضأوهذافيها

ذلك:مثال

.العودةحيننستقبلكوهل،مبكرةعودتكتكونوهل،البيتإلىتعودهل

أ-61.163:الصافاتسورة)1(

43.:النساءسورة)2(

.أأ15-:الصفسورة)3(
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المجملةالجملة3(

أخرىاستنتاجاتمنهويؤخذواحدحدثعلىتحتويالتيالجملةوهي

تليها.أخرىبحملمعانيهاتوضيحويمكنالمعانيكثيرةالألفاظقليلةفهي

العلمي.الأسلوبفييكونماوأكثر

الودود.الغفور،،الرحيم،الرازق،القادر،اللههوالخالق:مثل

منذرةالعنصرينهذينونسبة.والهيدروجينالأكسجينمنالماءيتكون

ويغلىالمئويةالصفردرجةعندالماءويتجمد،الهيدروجينمنوذرتينالأكسجين

مئوية.مئةدرجةعند

وقصرهاالجملطول

الجملتطويلإلىيعمدمنفمنهمالبيانفيمختلفةأساليبالناسيستخدم

كانوإنورتيبمقبولفهوكذلككانفإنوالتفسير،التوضيحلغرضوالمفردات

لغويا.عيباويعتبر.مرفوضحشوفهوالحاجةعنزائدا

القصيرةالجملواستخدامالكتابةفيالتقصيرإلىيعمدمنالناسومن

الإيجاز.أسلوبحينئذويستخدمالمجملةوالعبارات

سليمةبعلاقةوذلكرتيبةموزونةكتاباتهالكاتبيجعلأنالصوابولكن

يسمىماوهذاالمعنىتناسبالتيالألفاظيختاروأن.والمعانيالمفرداتبين

.بالمساواة

أوالإطنابأوالإيجازإلىإمايعمدونفقدالكتابيراهالأسبابولكن

الكاتب.وأسلوبطريقةإلىيرجعأمروهذا.المساواة

يعرفماوهذاالنوعهذامنالقرآنوأسلوببلاغيأسلوبالإيجازولكن

.والبيانالإبانةفيوسائلهإحدىالإيجازاتخذالذيبالإعجاز
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)المكثفة(القصيرةالجمل

الامثال(أ

فأصبحواالناسألسنعلىوانتشرتماحادثةفيقيلتموجزةعبارةهي

موردمثلولكلشعراأونثراالمثليكونوقدلها،المماثلةالحالاتفيبهايتمثلون

.ومضرب

المثل.فيهاقيلالتيالمناسبةهوفالمورد

أوارتباطأوعلاتةوجودمعالأولىالمناسبةتشبهالتيالحالةوالمضرب

مشابهة:

آرائهم.علىوتأكيداأقوالهمعلىللدلالةالأمثالالعرباستخدموتد

الأمثال:هذهومن

الطير.رؤوسهمعلىكأنأ(

العنب.الشوكمنتجنيلاإنك2(

حنين.بخفيرجع3(

رام.غيرمنرميةرب4(

الطريق.قبلالرفيقخذ5(

سنمار.جزاء6(

القمر.وترينيالسهىاريها7(

القمر.عليكيبغيلاقومكعليكيبغإن8(

وائل.كليبمنأعز9(

.البسوسمنأشأم15(

قيس.منأدهي11(

.إياسمنأذكى12(

حاتم.منأجود13(
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مادر.منأبخل44(

الطفيل.بنعامرمنأشجع15(

.لقمانمنأحكم16(

باقل.منأعيا17(

شعرأالأمثالومن

الذنبارأسهافاتبعشهماكنتإنوترسلهاالأفعىذنبتقطعنلا

:-العربيالأدبفيالأمثالكتبأشهرومن

الضبيالمفضل-الأمثالأ(

الميدانى-الأمثالمجمع2(

العسكري-الأمثالجمهرة3(

الزمخشري-الأمثالفيالمستقصي4(

عربيبنالدينمحي-الأخيارومسامرةالأبرارمحاضرة5(

الحكم:ب(

أوحكيمأكانمنومنهموالذكاءالتجربةاصحابعناثرتأقوالوهي

ثاقب.رأيصاحبأوقاضيا

والحكم،المجربينالناسمنخاصةفئةعنالإبداعيةالجوانبتبرزوهي

أصحابلأناسبالغةوكلمةصائبرأيفيهاوالنسجالسبكمحكمةسديدةأقوال

.الحياةفيورأيتجربة

فيمجرياتهامنويستفيدوابمعانيهاليأخذوابعدهممنالناسويستخدمها

ولكنهاالأمثالمثلمناسبةلهاليستوالحكمة،شؤونهمومعالجةحالهممقتضيات

التجربة.وحيمنفكريوتصورخالصرأي
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:العربحكماءأهمومن

صيفيبنأكثما(

نوفلبنورقة2(

الجرهميالأفعى3(

الإياديساعدةبنقس4(

الحكمومن

كأنكلآخرتكواعملأبداتعيشكأنكلدنياك"اعمل:طالبأبيبنعليقول4(

غدا".تموت

".بالقرآنيزعلامابالسلطانيزعاللهإنا:عنهاللهرضيعفانبنعثمانقال2(

الله.مخافةالحكمةرأس3(

أمك.تلدهلملكأخرب4(

الدار.قبلالجار5(

يفنى.لاكنزالقناعة6(

مثلا:الحكمةتكونوقد

عظيمفعلتإذاعليكعارمثلهوتأتيخلقعنتنهلا

:التوقيعات(ج

دلالةولهاومكانةفكرأصحابعنصدرتبليغةموجزةأقوالوهي

)رضيالخطاببنعمرالفاروقالخليفةالأسلوبهذااستخدممنوأولتعبيرية

حكمبيانفيرأيهيوضحمالهالمرسلةالرقاعحواشيعلىيكتبكانإذعنه(الله

فيالميدانيينوالقادةوالقضاةللولاةكانتماوغالباصائبايراهقضائيأوشرعي

والخلفاءبعدهجاءواالذينالراشدونالخلفاءبهاقتدىوقدالإسلاميةالفتوحات

وقادتهم.ووزراؤهموالعباسيينالأمويين
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وقدالإيجازمندربوهوالكثيروالمعنىالقليلاللفظعلىيقوموالتوقيع

حكمة.أومثلأوشريفحديثأوبأيةيستشهد

:التوقيعاتهذهومن

خراسانفيلعاملهالرشيدوقعأ(

يتسع"لاجرحكداو

عاملهمشكوهوقدالكوفةلأهلالمنصوروقع2(

عليكم"يؤمرتكونونكما

النيلنقصانلهذكروقدبمصرلعاملهالمنصوروقع3(

القياد"النيليعطيكالفسادمنعسكركطهر

كتابفيكاتبهأخطأوقدحمصعلىلعاملهالمنصوروقع4(

بك"استبدلوإلاكاتبك"استبدل

مالبيتونهبواعليهشغبواالجندأنأعلمهوقدأرمينيةلعاملالمنصوروقع5(

المسلمين

ينهبوا"لمقويتولويشغبوا،لمعدلتفلومدحورا،مذموماعملنا"اعتزل

البرمكيجعفروزيرهقتلفيالرشيدوقع6(

المعصية"وحصدته،الطاعةأنبتته1

له:كتابأسفلفيالحكمبنالرحمنعبدوقعوقد7(

به"أولىالحرمانكانمطلبه،وجهيصبلمكم

كلهكلامكميكونأناستطعتمإنا:لكتابهخالدبنيحمىبنجعفرقالوقد

فافعلوا"التوقيعمثل
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لأبيحراما:ا(د

فيالتناقضثناياهافيتحملوقد،موقفعنومعبرةرأيمنمستمدةحكمة

بالتناقضيتسمموجزصائبقولوهيرأيأوموقفعلىتعليقوهيالتفسير،

.والخلاف

هؤلاءومنالأحداثعلىالتعليقفيالمبدعينكتاباتفيذلكعرفوقد

.الشوكجنةكتابهفيحسينطهالدكتور

كانفقدطلابهممعودورهمالأزهرعلماءآراءمنكثيرأأوردوقد

الشيخ.لأستاذهالفتىالطالبقالعبارةيستخدم

الفتى.لطالبهالشيخالأستاذقالالرد:يكونوقد

حياةعنكتابهفييخلطفلانبالما:لأستاذهالفتىالطالبقال:ذلكومن

وسلمعليهاللهصلىالبي شديدا؟تخليطا

بغيرفيهوقالالأمر،منيحسنلماعرض:الفتىلتلميذهالشيخالأستاذقال

)1(علم

والفكرالجملتكثيفأ-

والجمل؟الفكرتكثيفالإنسانيستطيعلالماذا

والمواقف.الأحداثجملاستيعابالكاتبأوالقارئقدرةعدمأ(

تقليللأنالمبدعونإلايتقنهلاأمروهذاالإيجازعلىالأسلوبهذايقوم2(

الأمريكونوبالتاليالكتابةيتقنلامنعندالمعانيتقليلإلىيؤديقدالألفاظ

دمجها.وليسوالأفكارللمعنىقتلا

المناسبةالألفاظاختيارعلىتساعدهالتياللفظيةالثروةمنكئمامتلاكعدم3(

الأفذاذ.والكتابللمبدعينمجالفالتكثيفولذلك،المناسبةللمعاني

الدقيقة.للمعانيالألفاظاختيارفيالدقةعنصر4(

74.ص.الشوكجنة.حسينطه)1(
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كللاستيعابالطويلةالجملخلالمنآرائهمشرحإلىالكتابمنكثيرميل5(

المعلومة.منجزءفقدانأوالنسيانمنخوفاقولهيريدونما

هيالكتابةبأنإدراكهموقصر.أنواعالكتابةأنالناسمنالكثيرإدراكعدم6(

.وعباراتجملوإعطاءوالإطنابالتطويل

الرنانةالألفاظعلىوالغوصاللفظيالتأنقالكتابمنالكثيراستخدام7(

وعندهامتميز،كتابيأسلوبفقطمزركشةجملإعطاءأنلاعتباراتهموالمتأنقة

يقعكتابيعيبوهوالإطنابأسلوبوهذا،المعنىحسابعلىاللفظيكون

ا)1(.الكثيرونفيه

العرييةالكتابةفيالضعفأسباب

يعتريهااوبالضعفكتابتهمتتسمأوأخطاءفيالكتابمنالكثيرونيقع

:الأسبابهذهومنمستواهاويضعفاللغويةقيمتهامنيقللمماالغموض

الحشو،(

وقد،اللغويالسياقفيتدرجكلماتأومقدماتأوجملأوعباراتوهي

الحاجة.عنزائداالكلاميكون

والسامعالقارئمنلكلمضيعةالكلاموهذا

منهاكثيرةعيوبهوالحشو:

.والفكرةالفكرتشتيتأ(

الهامشية.بالجزئياتوالتعلقالجوهرعنالبعد2(

الجمل.متابعةفيالوقتضياع3(

الربطعنصريضعفممامنهاأقلجانبيةجزئياتإلىالفكريةالأجزاءتفكيك4(

.والعباراتالجملبين

178.ص3جالسائر،الأثير."المثلإبن)1(
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المعاني.حسابعلىبالألفاظالاهتمام5(

فيويطيلالمملةالتفصيلاتمنيكثرالموضوعحاجةعنزائدكلاموالحشو

المملةوالإطالةالوصفعلىقدرتهإبداءإلىالكاتبويهدفوالترادفات،العبارات

استخدامفيوالتأنقالمترادفاتاستقصاءعلىدلالةوهذا،اللفظيةوالزركشة

العيوبمننوعأاللغةعلماءاعتبرهوقدالعلميةالمعاييرترابطيفسدمماالألفاظ

اللغوية.

والمثالا:قالمجالسهمنمثالأذلكعلىالأثيربنالدينضياءأوردوقد

الأيامبعضفيإليجلسأنهوذلكمني،بمحضرأوردتحكايةهوأضربهالذي

الوقائعغرائبذكرإلىوانساق،الأحاديثمفاوضةفيوأخذوا،الإخوانمنجماعة

بالجزيرةكنتإني:منهمشخصفقالشيئا،الجماعةمنكلفذكر،العالمفيالتي

منونفرأنافاجتمعتصغيرا،صبياذاكإذوكنت،فلانالملكزمنفيالعمرية

نلعبواخذنا،فلانلبنيطاحونةسطحإلىوصعدنا،الفلانيةالحارةفيالصبيان

الطاحونة،بغالمنبغلفوطئه،الطاحونةارضإلىمناصبيفوقع،السطحعلى

ختانةفختنة،البغلوطئهقدفوجدناه،إليهالنزولفأسرعنا،آذاهيكونأنفخفنا

منشخصلهفقالمنها.خيرأيفعلانالحاذقالصانغيستطيعلاحسنةصحيحة

أنبصددفإنك،إليهحاجةلاكثير،وتطويل،فاحشعيهذاوالله:الحاضرين

صبيفوقع،الطاحونةسطحعلىالصبيانمعتلعبصبياكنتأنكتذكر

ولو،نعرفهلابلدفيأو،نعرفهبلدفيالواقعةهذهتكونأنبينفرق..ولامنكم

تذكرأنوأماغرابتها،فيقدحاذلكيكنلمالمغرببأقصىأوالمشرقبأقصىكانت

زمنوكان،فلانبنيطاحونفي،الفلانيةالحارةفي،العمريةبالجزيرةكانتأنها

)1(.بدونهيفهمالمقصودوالمعنى،إليهحاجةلاتطويلكلههذامثلفإن،فلانالملك

274.ص2جالسائر،المثلالأثير.ابنام)1(
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2(اللفطية

أوالجملةشبهمثلأخرىصيغةإلىالفعلفيهاصيغةمنالجملةتحويروهو

.المؤولالمصدر

:مثال

.الحياةيصارعالعامل

.الحياةمعصراعفيالعامل

.سيرهفييسرعالسائق

.سيرهفيسرعةفيالسائق

الحقيقة.تفهمالأم

للحقيقة.فهمفيالأم

.الصدقأحب

.أصدقأنأحب

اللعب.الأطفاليحب

يلعبوا.أنالأطفاليحب

الكرماء.الناسأحب

يكرموا.أنالناسأحب

الأمور.وتستمر

فيها.استمرارمع

.الأحداثوانتهت

.النهاياتفي

ا-و-5



3(الغمغمة

أفضلصورةإعطائهأوخفيةجوانبعلىللتسترغيرهويرادشيءقولوهو

للمضمونالإخفاءويكونخفي،أمرعلىتستر:والغمغمة،السامعونيتصورهمما

اجتماعي.اوأخلاقبمأونفسيلسبب

.النفاياتلعاملالنظافةمهندسفتقول

القبور.لحفارالدفنومهندس

.والحيواناتالدواجنلمربيالزراعيوالمهندس

.الدوامكاتبعنالدوامومسؤول

الطاهي.عنالكفترياومشرف

.الطرقورشفيالحمراءالإشارةيحملالذيالعاملعنالرايةورافع

المواربة4(

المباشر.الأسلوبعنوالبعدالمقصودالكلامعنبعيدمعنىاستخداموهو

.الموضوعهذافيكلمةليكانوإن:مثل

الأمر.وحقيقة

لي.بالنسبةأما

لذلك.استنادا

سبق.لماواستكمالا

جرا.وهلم=الأموروتستمر

دواليك.وهكذا-الأحداثوانتهت

.باعتقادي-الحقائقعرفتلقد
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5(التعمية

ظاهرهايدلالعباراتوتكونآخر،شيئاويقصدشيئاالمتكلميقولأنوهو

الظاهر.مقتضىخلافعلىالكلامإخراجهذاويسمىعليها.وباطنهاغيرهاعلى

منيخافونلأنهم؟يكتبونماويعرفونحاذقونأناسالكلاممناللونهذاويكتب

النقديالجانبفيهاويكونالمساءلةفيالوقوعمنخوفاغيرهممنأمرهمافتضاح

.يقالمافهمفيالقارئمقدرةتكونوهنا،التأويليقبلوالذي

ذلك.علىأمثلة

فيكانشيزر)2(.أصحابمنالمناقذة)1(منرجلعنالأثيرابنيرويهما

طرابلس.مدينةإلىفهربمكانه،بهفنباحلبصاحبصالحبنمحمودخدمة

صالحابنفأحضريعد.ولمفخافه.إليهليعودواستعطفهصالحابناليهفأرسل

بينوأجلسه،أكيدةمودةلحمةوبينهوبينهمنقذلابنصديقاحلبأهلمنرجلا

متىوأنه،ظاهرهخلافذلكفيالأمرباطنأنيعلموهو،يكتبأنوأمره،يديه

إنانتهائهعندالكتابآخرفيكتبأنفكرهفأراه..هلكحلبإلىمنقذابنعاد

عليهفوقف،صالحابنإلىالكتابسلم)ثموكسرهاإ؟)وشدد(تعالىاللهشاء

وماصديقيكتابهذا:قالفيهماوعلميدهفيصارفلمامنقذ،ابنإلىوأرسله

ثمفيه،نظرهوكرر،الكتابفأخذ.ولدهعندهوكان،العودةعلىعزمثم،يغشني

وكيف؟:فقالتعد،ألاوقالخذركقدصديقكفإن،مكانك:أبتيا:لهقال

ضبطاوضبطهاوكسرهاإنوشدد،الكتابآخرفي((تعالىاللهشاء!)إنقال

يأتمرونالملأإن)يقولأنهذلكومعنىسهو،عنمثلهيصدرلاصحيحا

حلب)3(.إلىفأرسلذلكفيشككمتوإن02،القصص!وليقتلوكبك

منقذ.ابنابناء)1(

حصن.اسم)2(

39.ص2،جالسائر.المثل.الأثيرابن)3(
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يدعلىهديةإليهاأرسلإذ-وزوجتهالقيسامرئعنيروىماآخر:ومثال

منونحيعسل،من)زق(ونحي)برود(اليمنعصبمنحلةوهيله،عبد

سمن.

شائكة)شجرةبسمرة؟طرفهافعلقالحلة،ولبس،المياهببعضالعبدفنزل

وأهلهاالمرأةعلىقدمثمالماء،أهلوأطعمالنحيين،وفتحفانشقسمر(جمعها

الهدية،إليهاودفعوأخيها،وأمها،أبيها،عنفسألالحي(عن)غائبونخلوف

تشقذهبتأميوأنقريبا،ويبعدبعيدايقربذهبأبيأنمولاكاعلم:لهفقالت

وأن،انشقتسماءكمأنوأخبره،الشمسيرقبأخيوأن،نفسينالنفس

نضبا.وعاءيكم

ذهبفإنهأبوهاأما:فقالله،قالتهبماوأخبرهالقيسامرئإلىالعبدفعاد

وأما(،الولادةعندالولد)تتلقىامرأةتقبلفإنهاأمهاواما،قومهعلىقومايحالف

فإن،انشقتسماءكمإنقولها:وأما،الشمستغربأنإلىيرعاهسرحفيأخوها

للعبد:قالثمنقصا،النحيينفإننضباوعاءيكمإنقولها:وأما،انشقتالحلية

وكذا)1(كذاوفعلتالعربمياهمنبماءنزلتإني:لهفقالاصدقني،

ألزموكانأفصىبنشنعنيروىما(:طبقةشنوافق)قصةآخرومثال

منهماأخذفلما،أسفارهبعضفيرجلفصاحبهتلائمه،امرأةإلايتزوجألانفسه

راكبا؟الراكبيحملجاهليا:الرجلفقال؟أحملكأمأتحملنيشن،قالالسير

فقال؟أكلقدالزرعهذاأترى:شنفقالزرع،علىأتياحتىوسارعنه،فأمسك

فقال،جنازةفاستقبلتهماساراثم.عنهفأمسك؟سنبلهفيتراهأماجاهليا:له

إلىحملوهأتراهم!منكأجهلرأيتما:الرجللهفقالحيا؟صاحبهاأترى:شن

فأخذبنتلهوكانت،بيتهإلىبهفسارالرجلقريةإلىوصلاأنهماثمحيا؟القبر

يستفهمعماإلااستفهمولا،الصوابإلانطقما:فقالت،رفيقهبحديثيطرفها

نقطعحتىأحدثكأمأتحدثنيأراد:فإنهأحملكأمأتحملنيقولهامامثله.عن

ربهاستلفهلأرادفقدأكل؟قدالزرعهذاأترى:قولهوأما.بالحديثالطريق

و.19-2صص3السائر.جالمثلالأثير.ابن)1(
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بذكر؟يحياعلمالهخلفهلأرادفإنهالجنازةصاحبعناستفهامهوأمالا؟أمثمنه

إياها)1(.فزوجهفخطبهابتأويلها،وحدثهشنإلىخرجابنتهكلامسمعفلمالا.أم

اللفظيةالزخرفة6(

صوتيوإيقاعموسيقيجرسذاتمنمقةكثيرةكلماتاستخداموهو

العباسيالعصرفيذلكاشتهروقد.الكتابةفيالكاتببراعةلبيانذلكويكون

لبذمزركشامنمقاكلامايقولونالفرسكتابوبدأالإسلامفيالفرسدخلعندما

ذلكفيتكلممنوخيراللغويالجالفيأفصحالإيجازأنعلمالغتهمفيالعرب

والطباقوالجناسالترادفاللفظيةالزخرفةومن،البديعكتابةفيالمعتزبناللهعبد

.والاقتباسوالسجع

والحر!يةالإملائيةالضوابصدإهمال7(

معناهايؤديالذيقالبهافييضعهاالإملائيةالقواعدحسبالكلمةفكتابة

(وامرئوامرأ)امرؤبينفرقوهناك

امرؤجاء:فنقول

امرأرأيت

امرئعلىسلمت

عمرعنلتمييزهاواولهايزادعمروكلمةوكذلك

بينهماللتمييزاسمويحيىفعلويحيا

.الزمانمنالليلعلىدلالة:ليلةمرت

مؤنثعلم:ليلىومرت

نظربمعنىفعل:الحبلأعلىإلىمحمدرنا

مؤنث.اسم:العملمنرناجاءت

29.صالسائر.المثلالأثير.ابن)ا!
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للمعلوممبنيفعل-الكوناللهخلق:نقول

للمجهولمبنيفعل-هلوعاالإنسانخلق

والدلالة.المعنىلمعرفةالضبطمنفلابد

فعل-أسعارهفيعليكيزيدالتاجر:نقول

علماسم-زبائنهيحترميزيدالتاجر

مضارع-فعلالأخرىالفرقالمتقدمةالفرقتغلب

اسم=عربيةقبيلةتغلب

الفائزونحضر

الفائزينرأيت

الفائزينعلىسلمت

وكذلكللكلمةالصحيحةالكتابةيحددالإعرابيفالموقع

فنائهمفينداءهمسمعواعندماأصدقاؤهمجاء

أصدقاءهمرايت

بأصدقائهم.اهتمت
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التلخيصفن
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العاشرالفصل

التلخيصفن

ويتركالنصيحملهاوفكربمعانللخروجالكثيرونيستخدمهكتابيفن

أخذلغةوالتلخيص،جانبيةأفكاراأومملةتفصيلاتاوسطحيةومعانمفردات

بعدشيئابينه:خبركلخص:ويقالواختصرهقربهالقولولخصالشيء،خلاصة

ئقرأحتىالكتابيالكمحجمتقليلالمشهوربالمعنىوالتلخيصملخص،فهوشيء

الجوهرية.والمعلوماتالحقائقعلىويقتصرقصيروقتفيالنص

للتلخيصالفنيةالخصائص

يلي:ماللتلخيصالفنيةالخصائصأبرزومن

التعدييجوزولا،للموضوعالفقريالعمودفهي،الرئيسةالفكرإهمالعدما(

التقليللأن؟وفنهالموضوعجوهرتشكلوالتيوالمعلوماتالحقائقعلى

.الأساسياتفيوليسالثانوياتفييكونوالحذف

وضوابطقوانينمنالواردةللمعلوماتالعلميةالقيمةعلىالتعديعدم2(

بأسلوبالموضوعكتابةالتلخيصوكونبها.مسلمونظرياتعلميةوأسس

المعرفية.والحقائقالعلميةالقيمهدريعنيفلاآخر

.الفكريالتسلسلعلىالمحافظة3(

فيتسلسليةإلىبحاجةوالروائيالقصصيالمجالفيخاصةالعربيةفالكتابة

والمكانالزمنواقععنفالخروج،والمكانيالزمانيالبعدينومراعاةالأحداث

وحقائقهوقيمهالحدثموازينفيخللإلىيؤديترتيبدونوتأخيراتقديما

والزلاتوالهفواتواسعةالثغراتتكونوهنا،التعاطيفيالتوازنمختلةوستكون

والعلمي.المعرفيالبناءتهدم
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،لأخرىوتركالجملنقلاوليسالكتابةفيولغتهأسلوبهالكاتبيستخدمأن4(

المهمةالجوانبإبرازهيبل.والمفرداتللمعانيانتقائيةليستفالعملية

ثوبفيالموضوعطرح!هيبلعبارةأوجملةصورةتغييروليست،للأحداث

.والصياغاتالمفرداتمنجديد

إلىيهدف،التلخيصلأنمنه؟المأخوذالكلاممنلغةأسهلالتلخيصيكونأن5(

.محتواهفيشيئين

.الألفاظتقليلأ(

.والعباراتالجملتبسيطب(

زادتوإذاآخرنوعمنكتابةفهيالموضوععنزادقدالتلخيصكانوإذا

لهاالكتابةتكونوهناالكتاب،يريدهآخربأسلوبكتابينمطفهووالحقائقالمفاهيم

الكاتب.يريدهالذيوأسلوبهاخاصيتها

ذويأوالمدارسطلبةمنالمبتدئينمنالكثيرونعليهيعتمدفالتلخيص

المتوسطة.الثقافات

.والدراساتالأبحاثفيالجامعيونالطلبةيستخدمهكتابينمطوالتلخيص

قراءةالتلخيصيكونوقدواحدمصدرمنلأحداثالتلخيصيكونفقد

التلخيصأنواعأعلىوهذامختلفةمصادرومنواحدإطارفيمتفرقةمواضيع

وكتاباتهمدراساتهمفيالمعلوماتتقصيفيوالبحاثةالفكررجالويستخدمه

ومؤلفاتهم.

التلخيصفيالكاتبيحذفهالذيما

.والأحداثالحقائقجوهرفيلهحاجةلاوالذيالزائدالكلاموهوالحشو:ا(

تفصيلاتأوسطحيةعباراتإلايحمللاوالذيالمكررالكلاموهوالإطناب2(

.الموضوعجوهرعنبعيدةتعليلاتأو

وأساسياتالحقائقتخدملاعباراتوهيالإطراءوأساليبالتحميدات3(

.الأحداث
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للجملة،الأساسيةالقيمةعلىتؤثرلافهيالتوكيد،وأساليبالمعترضةالجمل4(

ومكملاتها.الفعليةوالاسميةالجملةركنيبينتعترضمعترضةوكونها

لاالتوكيدنزعفإنوبالتالي،للمعانيالثبوتصفةإعطاءكذلكوالتوكيد

.بالذاتالحدثوعلاقاتالجملفيالأركانعلاقاتعلىيؤثر

يعرفونلالأناسالتفصيليةالنواحيمنالأموروهذه:والتفسيراتالشروحات5(

الإنسانأرادماوإذاويستبعدها.يهملهافالتلخيص.الموضوعومعانيحقائق

مصادرها.منومعرفتهاعنهاالبحثيستطيعفانهمعرفتها

تسلسلفيالخوضدونالبارزونوالمحدثونالرواةفيذكر:ونسبهمالرواةأسماء6(

يتابعوالتلخيص،الحقيقةيقتضيالحدثلأن؟نهايتهإلىوتواصلهالنسب

التوثيقمننوعالروايةلأن؟أخرىجوانبفيوليستالأحداثمجريات

مجرياته.لتوضيحوليسللحدث

للتلخيصتطبيقيموضوع

الوردماءتقطير

الشتاءفيمانوعاباردصيفاالحرارةمعتدلمناخالأخضرالجبلمنطقةيسود

بسببوذلكأحيانا،الصفرفوقمئويةدرجاتأربعإلىالحرارةدرجةتصلحيث

آلافأربعةبينمايتراوحبمعدلالبحرسطحعنالمنطقةهذهسطحارتفاع

.قدموخمسمائةآلافخمسةإلىوخمسمائة

نظراوالفواكهوالمحاصيلبالمزارعالممتلئةالمنطقةهذهالأخضراللونويكسو

المواتية.المناخيةالظروفلهذه

منالأخرىالنباتاتبعضزيوتواستخلاصالوردماءصناعةوتعد

وصناعةزراعةعمانعرفتوقدالأخضر.الجبلمنطقةلسكانالهامةالأنشطة

السنين.آلافمنذمائهاستخلاص
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فيمساهمتهحيثمنالأخضرالجبلبمنطقةالهامةالمحاصيلمنالوردويعتبر

عمانيريالآلافبثلاثةالواحدللفدانالصافيالإيراديقدرحيث،المزارعيندخل

سنويا.

وترويهاالأخضر،الجبلمصاطبعلىالوردعقلبزراعةالمزارعونويقوم

إلىارتفاعهايصلالتيالجبالمناطقفيالوردشجيراتوئزرع،الأفلاجمياه

أكثروزراعتهصيفا.معتدلةالحرارةدرجةحيثالبحرسطحفوقمترثلاثمائة

البساتينوبعضنزوىفيتزرعكماوالهويمة،والشريحةالسيقمناطقفيانتشارا

الزينة.بهدفالداخلعمانبمنطقةالأخرى

التالية:الخطواتبإعدادالأهالييقومالوردماءتقطيرولصناعة

كمقدمةوالعتمالطلحأشجارحطبجمعفيالسكانيبدأالربيعفصلبدايةعند-

الحطبهذايستخدمونفهمالورد.ماءصناعةموسمبدءلإعلانطبيعية

وذلكجافاولالينأ-أخضر-أيرطبايكونألابشرطالصناعةلهذهكوقود

تقطيرعمليةلإجراءالمطلوبةالحرارةلتعطياشتعالهاعندضعيفةناراينتجحتى

الورد.ماء

الطينمنمصنوعفرنوهو"الدهجان"،إعدادفيالخبرةذووالسنكباريبدأكما-

الآتية:الأوعيةإعداديتمكما.أعلىمنفتحاتستأوأربعلهوالحجر،

بهلا،فيلذلكخصيصاتصنيعهاتمفخاريةأوانوهيبراموجمعهاالبرمة

وهيالصحلةثمالماعز،بشعرالمخلوطالطينالوردماءصانعإليهاويضيف

يوضعآخرفخاريوعاءوهوالقرصوأخيرا،البرمةداخليوضعنحاسيوعاء

به.إغلاقهاويتمالبرمةخارج

الوردماءتقطيرعملية

الباكرالصباحفيالأسرةافرادينهضالوردماءتقطيرلعمليةالإعداديتمأنبعد-

يوجدحيثمباشرةونقلهبجمعهيقومونوهناكالمحصولمكانإلىمتوجهين

.الفرنأوالدهجان
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كوقود.المستخدمالحطبفيالنارإشعاليتم-

وآخر.حينبينذلكويتمبالورد،البرمةتعبأ-

فيها.الوردماءتقطيرليتمالبرمةداخلالصحلةتوضع-

ماءتكثيفعلىالمساعدةبهدفباردماءفيهيوضعالذيبالقرصالبرمةتغلف-

بينالماءهذااستبدالويتم.الصحلةفيتسقطقطراتإلىبخارمنوتحويلهالورد

حرارته.ارتفعتكلماوالآخرالحين

الوردماءاستخراجمرة-كل-فيبعدهايتمساعةنصفكلالعمليةهذهتكرر-

الحبر.يسمىالفخارمنوعاءفيووضعه

شهرلمدةبهويتركأيضا-الفخارمنمصنوعإناءوهو"الخرصفيتجمعثم-

تقريبا.

فيالحجممتوسطةتباعزجاجاتفيووضعهالوردماءتصفيةتتمذلكبعد-

ريالات.خمسةحدود

الحلوىصناعةلاسيماالمأكولاتعملأهمهاكثيرةاستخداماتالوردولماء

..الأمراضبعضلعلاجشعبيكدواءوكذلك،العمانية

التقليديةوالحرفالعمانيةالمهنبمختلفالعمانيةالحكومةاهتمامإطاروفي

لهموالرعايةالعونوتقديمفيهاالعاملينبتشجيعوذلكالتاريخعبرالموروثة

بتزويدتقوموالأسماكالزراعةوزارةفإن،حرفهمعلىالحفاظفيللاستمرار

القائمينوجهدلوقتتوفيرابالغازتعملحديثةصغيرةبأفرانالوردماءصانعي

الحضاريةالمعالمأحدباعتبارهافيها،الاستمرارعلىوتشجيعهمالصناعةهذهعلى

)1(.لعمانالقديمة

135-137.صص.العمانيةالسلسة-عمانيةملامح.الشارونييوسف)1(
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الوردماءتقطير:تلخيص

مناخهبسببفيهوالأزهارالورودوتكثرالأخضر،الجبلفيالوردينمو

.الأرضسطحعنوارتفاعهالمعتدل

بعضزيوتباستخلاصالسنينالآفمنذذلكمنالسكاناستفادوقد

.الأخرىالنباتات

مناطقأهمومن،الأفلاجبمياهوريهاالوردعقلبزراعةالمزراعونيقوم

فصلفيالسكانيقومحيثالأخضر،الجبلفيوالهويمةوالشريحةالسيقزراعته

معتدلة.حرارةلتعطيضعيفةناراتنتجحتىوالعتم،الطلححطببجمعالربيع

منمصنوعفرنوهوالدهجانيجهزونحيث،السنكبارالعملبهذاويقوم

يضعونفخاريةأوعيةويجهزون،الأعلىمنمتعددةفتحاتولهوالحجر،الطين

ثمالصحلة،يسمىنحاسيوعاءداخلهاويضعونالماعز،بشعرالمخلوطالطبقفيها

ويغلونها.قرصشكلعلىفخاريوعاءداخلهايضعون

ارتفاعفيويساعدالأخضرالجبلأهاليمنالكثيرينحرفةالعملوهذا

المنطقةتلكفيالسكانمعيشةمستوى

الادبيالتحليل

تتعلقخاصةبأمورمرتبطةوأبعادهادقائقهاومعرفةالنصوصتحليل

انفعالية،وخلجاتنفسيةوظروفوأحاسيسشعورمنالشاعرأوبالكاتب

وسنورد.النصعلىانعكاساتهلهذلككل.الحياةومؤثراتللعصرعامةوظروف

(.العدوانيالإصبع)ذوالجاهليللشاعرالأدبيللتحليلمثالأ

له:عمابنهجاءفيالعدواني"الإصبعذوقصيدة

ويقليني)1(فاقليهمختلفانخفقمنكانماعلىعمابنلي

)1(دونيخلتهبلدونهفخالنينعامتناشالتاننابناأزرى

الكراهية.والقلى،أكرههأقليه)1(
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)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

ومنقصتيشتميتدعلاإنعمرويا

حسبفيأفضلتلاعمكابنلاه

مسغبةيومعياليتقوتولآ

غلقبذىبابيمالعمركإني

بمنطلقالأدنىعلىلسانيولا

بلدمنخفتماإذاندودعف

براعيةأميفماإليكعني

لشيمتهيومأراجعامرئكل

محافظةذوأبيأبيإني

مأبيهغيرمنيالقسريخرجلا

مائةعلىزيدمعشروأنتم

فانطلقواالرشدسبيلعرفتمفإن

كرمذويكنتموإنعليماذا

شاربكميرولمدميتشربونلو

)2(اسقونيالهامةتقولحتىأضربك

فتخزوني)3(ديانيأنتولاعني

)4(تكفينيالعزاءفيبنفسكولا

بمنونخيريولاالصديقعن

بمأمونفتكيولابالفاحشات

الهون)5(علىبوقاففلستهونا

بمغبونرأييوماالمخاضترعى

حينإلىأخلاقاتخالقوإن

أبيينمنابيأبيوابن

)6(لينييبتغيلالمنألينولا

فكيدونيكلأمركمفأجمعوا

فأتونيالرشدسبيلجهلتموإن

تحبونيلمإنأحبكملاأن

تروينيجمعادماؤكمولا

واختلفنا.أمرناتفرقنعامتناشالت

)اسقونيقائلاالمقتولقبرعلىيصيحيزاللاأنهأساطيرهافيالعربتزعمكانتطائرالهامة

يقتله.حتىيضربهبأنيهدده.بثأوهيؤخذحتىاسقوني(

عمك.ابنوربأيقسم،وهوللهأيلاه

والشدةالضيقالعزاء.المجاعةالمسغبة

وشرد.نفرأيندمنندود

الإباء.المأبية.والاكراهالقهرالقسر
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بشراألفيتنيليلنتلوعمرويا

مصافحتيكفيكرهتلووالله

يجازينيمنأجازيكريماسمحا

)1(بينيلهاقربيكرهتإذلقلت

لهعمابنهجاءفيالعدواني"الإصبعذو"نصتحليل

الشاعر.حياةعننبذةأ(

العدواني:الإصبعذو

وسميالحياةفيتجربةلهوشجاعا،فارساقومهفيسيداكانجاهليشاعر

قومه.نحووشعورهلنفسيتهانعكاسوشعره،إصبعهفينهشتهحيةلأنالأصبعذو

مدبروحكيملهاكشيخالقبيلةفيمركزهبحكمالحكمةفياتجاهصاحبشاعروهو

لأمورها.

المناسبة:2(

لأبناءكلامهيوجهأنفأرادالشاعر،قبيلةفيمستشريةالقبيلةالنزاعاتكانت

لعل،أخرىمرةبالهجاءوملوحاآخردورالهمومنبهادورالهممعاتباعمومته

بينهيقربأنالشاعرفأراد.العمومةابناءبينتقربالنواياوحسنالقربىأواصر

إلىابياتهابعضفيوصلتوقدالأبياتهذهخلالمنعمروعمهابنوبين

الهجاء.مستوى

العامة:البيئة3(

الكلاميةفالحرب،قبليةعصبيةمنالجاهليةالحياةصورةيعكسالشعرهذا

عصرنافيالإعلامووسائلالصحفكدورودورهمالشعراء،يذكيهاوالخصومات

أوهجاءأومدحمنفيهابمايتناقلونهافالجميعقصيدةالشاعرقالمافإذاالحاضر،

كانتماكائنةيكرههمنيقطعأنيباليلاأنهأي.كفهيخاطببعد.أيبانمنأمرفعلبيني)1(

قرابته.
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ويرويهويعيهالشعريعشقفالعربي،العربديوانالشعر:قيلوكما.وصف

الحياتية.مواقفهفيبهويستشهد

الخاصة:البيئة4(

عمومته.أبناءمعمستقرةغيروعلاقة،قبيلتهفيداخلياموقفايتناولالشاعر

فيتحملالقصيدةفجاءت،والحربالصدامتمنعالقربىوصلة،داخليفالصراع

إلىبهمتصلولمتجمعهمالقبليةفالعصبيةالعملأبناءالمودةمعالعتابثناياها

الشمل.وجمعالرحمصلةعلاقةوهيوالحروبالمناجزات

:الشرح5(

فنحن،خلقيعنيختلفوخلقبهخاصمسلكلهعميابنإنالشاعر:يقولا(

وأكرهه.يكرهنيأنهالأمروصلوقدمختلفان

وتصورتمنيأفضلأنهفتصورأمرنافتفرقالأقوىهوأنهمنابكلوصللقد2(

منه.أفضلأنينفسي

ولاسأقتلكفإنيالإساءةعنتتراجعلمإنعمرو:عمهابنإلىكلامهيوجه3(

مني.بثأركيأخذمنيوجد

بهتطالبنيعليدينصاحبأنتولاحسبا،منيأفضللستإنكالشاعريقول4(

أمامك.أذلحتى

دفعهتستطيعلاضيقأصابنيوإنجاعواإنبيتيأهلتطعملاإنكعمرويا5(

عني.

خيريأمنعولاالناسولجميعللصديقمفتوحبابهإنقائلا:الأصبعذوويقسم6(

احد.عن

الآمنين.علىاعتديولاالأقربينعلىالقولبفاحشينطقلالسانيإن7(

أبداأقبلهفلا،مكانفىبالذلشعرتوإذا،النفسعفيفإنهالشاعر:يقول8(

.لصدهبوسعيماكلوسأبذل
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)9

15

11

12

13

14

15

16

17

18

منفهيوالماشيةللإبلراعيةليستأمهإنقائلاونسبهبمكانتهالشاعريفتخر

وأحكامي.قوليفيجاهلاولستالجميعيعرفهورأييعريقأصل

الأقوالمحاسنأبدىوإنحين،بعدولوحقيقتهعلىسيظهرإنسانكل(

سيئاكانوإنصفاتهبهفتتواصلطيباكانفإن،الناسليخدعوالأفعال

حين.بعدفسينكشف

وأجدادهوأبوه،مكانتهعلىمحافظالذليقبللاشجاعشهمإنهالشاعريقول(

كذلك.

اقبللاأبيلأنني؟للآخرينوالذلالقهرعلىتقوملاالحياةفيطريقتيإن(

ألاطفه.لاالتعاملفييلاطفنيلاومن،للآخرينولاليالذل

فاجلعواتقاتلونيانأردتمإنزيد:فخذمنوهوعمهابنإلىكلامهيوجه(

عليهم.فسأتغلبالحربفيمقابليرجلمائة

تهتدوالموإنبكم،فأهلارشدكمإلىرجعتمإن:عمومتهلأبناءنصيحتهيوجه(

وأرشدكم.أنصحكمفاتونيللصواب

فلا.الخصامهذافلماذاكرماءكنتم،فإنتحبونيلاكنتمإنمعكمأفعلماذا(

الحب.تبادلونيلمإنحبكمأستطيع

فلندميشربتمإنقائلا:عمومتهأبناءوبينبينهالفجوةمنتهىالشاعربين(

بالارتواء.أشعرلمجميعادماءكمشربتولو،الكرهشدةعلىدلالةمنه،ترووا

متسامحاوبشراطيبارجلالوجدتنيجئتنيلوعمروياقائلا:عمهابنيلاطف(

بالحسنى.ويعاملنيإليينظرلمنالخيروأقدمكريما

يديكفأنلو:ويقول،ومنزلتهمكانتهعنيتنازللاأنهالشاعريقسم(

فلاعنيابتعديلها:وقلتوقطعتها،لكرهتهاعنيالابتعادوارادتكرهتني

بك.ليحاجة
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العاطفة:6(

ومنزلتهكرامتهعنومدافعتهالشخصيشعورهمنمنطلقةالشاعرعاطفة

بالدرجةالعمومةابناءحبمعللنفسالزائدةالخصوصيةففيهاعمومتهأبناءامام

الأمر.لزمإنوالوعيدبالتهديدويلوحالثانية

:الخيال7(

فيأماالصور،لاستحضارالشاعرأوبالكاتبتدفعالموضوعطبيعةإن

وسخطهولومهشكواهبثعلىركزالشاعرلأن؟محدودةتكونقدفالصورالنص

ابنصورة.الثالثالبيتفيالشاعرخيالمنصورةوتوجدعمه،ابنعداوةعلى

بأنهباء،دمهويضيعلهبالثأرأحديأخذلمالضربشدةمنماتإنالذيعمه

المقتولبثأريؤخذحتى،اسقونياسقونيقائلاويصيحالمقتولقبرإلىيأتيطائرا

الموقف.لهذاالجاهلينظرةمنمستقاهصورةوهي

الاسلوب:8(

التقريريالأسلوبالشاعرواستخدمحقيقيواقعيحدثعنيعبرالنص

.يقولكالقناعتهوذلك.خبريةجملفهيالجملفي

:-يليكماوهيالإنشائيةالجملبعضوردتوقد

نداءأسلوبالثالثالبيتفيأ(

عمرو.يا

قسمأسلوبالسادسالبيتفي2(

غلق.بذيبابيمالعمركإني

أمرأسلوبعشر:الثالثالبيتفي3(

امركم.فأجمعوا

شرطأسلوبعشر:الرابعالبيتفي4(

فأتونيالرشدسبيلجهلتموإنفانطلقواالرشدسبيلعرفتمفإن
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استفهامأسلوبعشر:الخامسالبيتفي5(

رجم.ذويكنتموإنعليماذا

شرطأسلوبعشر:السادسالبيتفي6(

شارركم.يرولمدميتشربونلو

نداءأسلوبعشر:السابعالبيتفي7(

رجلا.ألفيتنيليلنتلوشرطواسلوبعمريا

قسمأسلوبعشر:الثامنالبيتفي8(

بينيلهاقربيكرهتإذالقلتمصاحبتيكفيكرهتلووالله

البديعية:المحسناتاستخدام

جهلتم(-)عرفتهم:الطباق

بيني-قربي

كريما(-)سمحا:الترادف

ترويني(-تشربون)

يقليني(-أقليه):الجناس

الهون-هونا

أخلاقا-تخالق

ليني(-)الين

خلته(-خالني!

تحبوني(لم-)أحبكم

يجانني-أجازي

والقافية:الوزن9(

البسيطالبحرمنالنص
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.شطرهكلفيفاعلنمستفعلنفاعلنمستفعلن:وتفعيلاته

معواتصالاتوازنايعطيمماشطرهكلفيوتوتراهاالتفعيلاتاختلافوفيه

.النبراتاختلاف

وحرفآخرهكسرمعالنونحرفباستخدامموفقهبقافيةالأبياتوتنتهي

النصيعطيمما،والثقلالاستقرارعلىتدلوالكسرةالفخمةالحروفمنالنون

والإلقاء.البيانفيقوة

لألفاظا(15

ولكنهافصيحةكلماتوهي،الباديةفيبيئتهمنالشاعراستمدهاالألفاظ

المعانيفكانت،عمومتهأبناءإلىرسالةوإرسالالإفصاحيريدلأنه؟مقعرةليست

وهيعليناغريبةنعتبرهالاعصرناوفيأنناحتىوالفهمالتناولعنبعيدةليست

.آنذاكللعربيبالنسبةوسهلةبسيطه

ليستوهيالجاهليةفيالباديةبيئةعلىتدلالتيالألفاظبعضهناكولكن

صعبة.

مثل:

نعامتناشالت

اسقونيالهامة

مأبية

النص.علىالحكم11(

عمومته.أبناءإلىموجهةرسالةعنعبارةالنص

النفسوعزةآخرحيناوالتهديدحينتوالإرشادالنصحأسلوبفاستخدام

أخر.مراتوالكبرياء
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التعاملمنالخيارموقففيعمومتهفأبناء،رسالتهيوجهكيفيعرففهو

علىيردوكيف،يقولأنيريدوماذاالأمور،دقائقيعرفرجلوكأنهمعه،

خصومه.

وكلامبالغةكلمةصاحبفهوطرقهإلاشيئايبقصولمنفسهفيماأخذفقد

يقبلولاشجاعولكنه،حليموسمحوكريمقويفهووجهمنأكثرعلىيفسر

المواجهة.علىالقدرةولديهالذل

قصيدةالادبيللتحليلتطبيقيمثال

التاريخأناإني

بالنقاءأزخرالتاريغأنا

الثقاتحججيفيالبرهانأنا

اللياليآهاتسجلتلقد

قوليدروبكلأوضحتلقد

القوافيتسطرهاكتاباتي

عقيقمنهذابيتانولي

فيهالتاريغمزابلوذاك

فيهالبس!لاقولتيحقيقة

واللياليالنبوةفأخبار

شرعالناسإخاءمنفعندي

بعرفيجنسولالونفلا

النجارخليلفخريللاستاذ

القضاءفيأفصلالميزانأنا

للإباءالحقيقةسيف!أنا

الدهاءأفعالشنعتوقد

باحتواءللحقيقةوإني

واستواءبحقشهاداتي

السواءعلىالعظائمتشرفه

الرغاءشراذمةوتقعده

القضاءفيالتكهنأرجوولا

السماءبألواحمسطرة

القضاءمنالترجمانوعندي

للسواءأصلاللهوتقوى
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فجبكلالبلادطفتوقد

ادعاءلتسجيلطلبيفما

وياءألف!فيأهملتوما

رأييالظلماءفيترجمتوما

اللياليغصصمنترجمتلقد

حقبغيرالدهورأكاذيب

حكميالندينأسألوإني

نصحايسديكلاالشأنحقير

الأنامظلامالسوءدهاة

حقبغيرالدهاةنصرواوقد

وصحبيأهليمنالشأنعظيم

عنديالكوفيفيسيرهمحقيقة

شهوديوأحفادفأجداد

بيتيحللتالمقعدينعزيز

حقرسولالأكرمينرسول

فصلوالقولقولهفحق

ومالجاهعلىأبكيوما

صفاءمندرباعاديتفما

جروحيمعالمواجعوكلمت

قومزلاتفيصادقتوما

17-

عداءبلاالأنامفيوقولي

النقاءلتوبيخشرعيوما

الفضاءفيترنحرأييولا

الدواءسقياحكمتيولكن

السماءحكممرجعيولكن

هراءلابصدقيأعريها

العداءفيالخصومةأرجوولا

الشقاءصوبأقعدتهوقد

الدماءسفكفيصفقتوما

بازدراءالحقيقةسرقواوقد

باحتواءالمعاليفيتربع

الأتقياءعكمموثقة

السواءعلىالقضاءحسموقد

باقتداءنوركسطرتوقد

والإخاءالسماحةفيوخلد

للسماءالنبوةختموقد

الصفاءنحوشرعتيولكن

هراءمنقولاناصرتوما

باتقاءالرذيلةوحرمت

بازدراءحقاعاديتولا



بازدراءمباحثوبيوما

إنيالقولفيمكانتيوسر

وإنيسهمجعبتيفيوما

فيهالشمسبنورنوريوما

ورأييعدلمذهبيوهذا

للضياءشموعوأقلامي

البلاءوفيالرخاءفيأفند

البلاءصناعكلألاحق

بالوفاءالحقيقةوجذوته

القضاءفيحقوقضاعتفما
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بحثاتكتبكيف
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عشرالحاديالفصل

بحثاتكتبكيف

فييغوصأنعليه،العلموطالبالمتعلمعندوالمداركالمفاهيمتنضجعندما

النفسيوالميلالعلميالتخصصحسبوالآدابوالفنونوالمعارفالعلومأعماق

أجزاءهاويقربقوالبهافيويضعهاالعلوممعينمنفينهل،العقليةوالمقدرة

.المتناثرة

الخصائصفيهتتوفرأنلابدالحقيقةعنيبحثالذيالمتميزوالباحث

التالية:

الباحثخصائص

1(الرغبة:

معلوماتأوسلوكيمنهجأوعلميمجالنحوميللهالذيفالباحث

والبحث.والمعرفةالحقيقةإلىللوصوللهمحفزةالنفسيةالدوافعتكونيحتاجها

الصبر2(

تحتاجإليهاالوصولفيالباحثومقدرة،وهناكهنامتناثرةالعلميةفالحقيقة

فيالتحديأماميصمدحتىذلكفيالمعاناةعلىالنفسوترويضالصبرإلى

يريد،ماإلىالوصول

المشرفأستاذهملاحظاتلتنفيذمضطرأنهوالباحثالكاتبيجدوقد

صعبةتكونقدالأمورتلكلأن،والتحملالصبرعليهوهنا.البحثذلكعلى

إلىالوصولفيوجلدهصبرهبعديبتغيهماسينالالنهايةفيولكنالتحقيق

العلمية.الحقيقة
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والثقافةالمعرفة3(

ذاتالمعلوماتهذهأنيدركتجعلهالثقافيوالمستوىالمعرفيةفالخلفية

أندونبحثهناكيكونأنيمكنولا.ينفذهالذيبالبحثصلةوذاتمستوى

والمفاهيم.الحقائقتلكلاستكمالمنهيبدأمستوىهناكيكون

العلميةالروح4(

الأمانةعلىالحرصمنينبعأمرالبحثعلىوتدريبهاالنفسترويضإن

ومقارنتها.بينهاوالتمحيصالآراءمعالجةفيوالنزاهةالعلمية

العلميالشك3(

العلميةالجوانبجميعفليست،الإيجابياليقينإلىيوصلالإيجابيالشك

يضعقيمها،وترتيبالتجربةميزانفيووضعهاالآراءاختلافإنبلمسلمات

لابدجميعهاالأمورلأنآخر؟علىأسلوبوتفضيلرأيقبلرأيأخذفيالباحث

.المستوياتومقارنةالبحثمشرحةتحتتكونأن

البحث.اختيار

المطلوبة.العلميةللمادةكمرجعيةللطالبالبحثتحديدالأساتذةبعضيرى

الذيالبحثاختيارفيللطالبتعطىأنيجبالحريةأنالآخرالبعضويرى

ويكونتخصصهفيالمطلوبعنالطالبيخرجفقد.سلبياتفيهالأمروهذا،يريده

حريةالطالبيعطىأنللبحثطريقةأفضلولكن،مسارهغيرفيسارقدالبحث

)1(.التخصصوطبيعةالدراسيةالخطةضمنمنوتحديدهالموضوعاختيار

أستاذهعلىوعرضهاالبحثوعناصرالمصادربتحديديقومذلكوبعد

وفقفيهالاستمرارأوالمسارلتعديلإليهتوصلمايعرضمرحلةكلوفي.المشرف

.المشرفالأستاذيراهاالتيالعلميةالبحثطرق

)2.صالجامعيةالأطروحةإعداد:اليازجيكمال)1(
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التقميش

عناوينشكلعلىالعلميةالمادةبحمعالبحثطالبيقومالبحثتحديدبعد

مختلفة.ومصادرمتعددةأماكنمنالعلميةالمادةجمعهووالتقميش

والموسوعاتالمعاجمعنتتحدثالتيالكتبإلىالرجوعالطالبوعلى

يستشيرأنللباحثولابد،المعارفودوائروالدورياتوالفهارسوالمخطوطات

الشبيهة.الأبحاثعلىوالاطلاعذلكفيالخبرةأصحاب

بقراءةيبدأأنالباحثوعلىيجمعها.أنيريدالتيالمادةالطالبيحددعندها

شعرية.ودواوينمخطوطاتمنالمصادر

المصادر.تلكمنمعلوماتهااستمدتالتيالمراجعثم

المعلوماتتدرين

خلالمنوالمراجعالمصادرمنالعلميةالحقائقجمعيختارالمتميزوالباحث

أحدهما:يختارنظامين

الملفنطام(-

للبحثالمتوقعالعدديفوقللكتابةالأوراقمنعدداالطالبيضعحيث

وغيرهاوالفصولللأبوابوأخرىللمقدمةيكونمافمنها-أقسامإلىويقسمها

والمراجع.للمصادر

الأبوابهذهبينفصلكحواجزالملونالورقمنفواصلوضعمنولابد

المادةإلىالرجوعلسهولةذلكإلىتشيرلسانذاتورقةفيهاوتبرزوالفصول

.الورقمنواحداوجهاويستخدمالعلمية

البطاقاتنظام(ب

المتساويةالسميكةالأوراقمنمجموعةعلىوتقومالجزازات،نظامويسمى

وتدون،اليسرىالزاويةفيصغيرةفكرةأوالمعلومةعنوانعليهاويكتب،الحجم
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فيقلبدونالمؤلفواسمالمرجعأوالمصدراسمويكتب،البطاقةوسطالمعلومة

الأسفل.مناليسرىالزاوية

البطاقاتترقيمويجبالملفأسلوبمنضبطاأكثرالبطاقةوأسلوب

إليها.الرجوعلسهولة

والمراجعالمصادرتدوين

فنقطتانالمؤلفاسمثمفاصلةنضعثم)القبيلة(،المؤلفعائلةاسمتكتب

فنقطة.،قوسينبينوفاتهتاريخئمرأسيتان

قلب،دونوجدإذاالمترجمأوالمحققاسمثم،فنقطةالكتابعنوانثم

ففاصلة،،المطبعةاسمثمففاصلة،النشردارثمففاصلة،النشر،فمكان،فنقطة

الصفحاتعددثمففاصلة،الطبعةرقمثمففاصلة،،وجدتإنورقمهافالسلسلة

فنقطة.النشرتاريخثمورقمهالكتابوجودفمكانففاصلة،

السندوسيتحقيقمنالتوحيديحيانلأبيالمقايساتكتابفمثلأ:

صفحة993صفحاتهوعددالقاهرةفيالكبرىالتجاريةالمكتبةعنطبعتهوصدرت

9591.سنةفي

يليم:كماالمراجعفيتدوينهيكون

.المقايساتم(:1515محمدبن)علي.حيانأبو،التوحيدي

ص،993أ،ط،الكبرىالتجاريةالمكتبة،القاهرة.السندوسيحسنتحقيق

.أم959

وصفحاتهالكتابغلافعلىمتوفرةغيرالمعلوماتبعضكانتوإن

)1(.الكتاببمحتوياتمتعلقالأمرلأنضروريأ،ذلكفليس،التعريفية

بحثا.تكتبكيف.مجدلاويروائع)1(
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البحثكتابة

البحث.خطةتعديلأ(

موضعهافييضعهاأنفيرى،الأهميةغايةفيمعلوماتالباحثيجدقد

كل.عناوينتغييرأوإضافةأوتقديمأوبعضها،حذفالأمريتطلبوقد،المناسب

الإطارعلىكليةنظرةيلقىأنالباحثوعلى،المشرفالأستاذاستشارةبعدذلك

.البطاقاتترتيببعدالعاموالإطارالتفصيلي

المسودةكتابة

وبعدهاموافقتهلأخذالمشرفالأستاذعلىجمعهمايعرضأنالطالبعلى

السطورتحديدعلىليساعدهمسطرورقعلىالبحثمسودةكتابةفييبدأ

والتفاصيلالزياداتلوضعكتابةسطريكلبعدسطرايتركوأن،والمسافات

للورقة.واحدوجهعلىالكتابةوتكونالمحتملة

البحثمبيضةكتابة

لتلافيبتأنالمسودةقراءةبعدفصلافصلاالبحثبكتابةالباحثيبدأ

والإملاءالترقيموعلاماتالجملترابطيراعيانالكاتبوعلىالأخطاء.

.الاضطرابإلىيؤديالذيالتكراروعدمكتبهماوتوثيقالفقر.وترتيبالصحيح

الآخر،علىويكتبسطراويتركللورقةواحدوجهعلىالكتابةوتكون

كتابةويجب،التحقيقجوانبلبيانالذيلوكذلكمناسبا،الورقةهامشيكونوأن

مواضعها.إلىويشيروالأحاديثالقرآنيةالآيات

ومتانةالأفكاروضوحوالأدباللغةأبحاثكتابةفيالهامةالجوانبومن

الأمر.يلزمحيثماوالاستعاراتوالكناياتوالتشابيهالصورواستخدامالسبك

وأنوالفخرالجدلوأساليبوالسخريةالمبالغةعنالابتعادالطالبوعلى

.الخلافمواقففيالبراهينيورد
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إلىالمتكلمصيغةمنالكلامأساليبفيالالتفاتأسلوبيستخدموأن

المخاطب.إلىالغائب

.لزمماإلاالمستطاعبقدرالرنانةالألقابعنيبتعدوان

حرفي.غيراقتباسأوحرفياقتباسإمايكونوالاقتباس

آخروبينبينهفراغتركفيجبصفحةإلىأسطرستةالاقتباستجاوزواذا

بينالمسافةوتضييقالهامشمساحةتوسيعضرورةمع،بعدهسطروأول،قبلهسطر

.الاقتباسسطور

بأسلوبهالمادةالباحثيصيغأنالمفضلفمنصفحةعنالاقتباسزادإذاأما

هلالين.بينالمقتبسالكلاموضعضرورةمعالخاص

يدلفهذا،البحثقيمةمنيقللالاقتباسكثرةانيدركانالباحثوعلى

الباحث.مقدرةضعفعلى

منالتحققبعدإلاجديدمرجعفيمثبتقديمنصاقتباسيجوزولا

صحته.

الحاشية

عصرنافيونسميهالقدممنذوالمؤلفونالكتاباستخدمهأسلوبوهو

أوأعلىمنسواءالمقروءحولالبياضكلالقدماءعندوالحاشيةهامشا،الحاضر

يسارا.أويميناأوأسفل

يمينعلىالبياضيعنيالهامشفإنعصرنافيعليهالمتعارفالاصطلاحوفي

أسفليكونمافهوالذيلأما،الكتابةيسارعلىأيضايطلقوقدغالباالكتابة

البحثنهايةفيأوالفصلنهايةفييجعلهامنومنهم)1(التحقيقلغاياتالصفحة

وعنوانقلب،دونالمؤلفاسمنذكرالذيلوفي.الكتابةمتنعنفصلهاويجب

الجامعيين.للطلابالعلميةالبحوثمنهجملحسثريا)1(
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ومكانوجدإنالمحققواسم،الصفحةورقمالجزءمعالرسالةأوالمقالاوالكتاب

النشر.وزمانالطبعةثمالمطبعةواسمالناشرواسمالنشر

الذيل،حاشيةفيالكتابيمعلوماتالتعريفمنيقللونالباحثينمنوكثير

والمصادر.المراجعقائمةفيموجودةالكتابعنالمعلومةاستكماللأن

والأفضلمربعأومثلثأونجمةأودائرةإشارةاستخداميمكنالحواشيوفي

التوضيح.لدقةالأرقاماستخدام

يلي:ماالحواشيترتيبطرقومن

البحث.آخرفيمتسلسلاترقيماالإحالاتترقيمأ(

الواحد.الفصلضمنمتسلسلاترقيمالإحالاتترقيمب(

.الواحدةللصفحةمسلسلةالإحالاتترقيم!(

صفحةكلفيتثبتانعلىالواحدالفصلضمنمتسلسلةالأرقامجعلد(

حواشيها.

تسلسلاتأخذصفحةكلأرقامجعلفيالثالثالنمطاستخداموالأفضل

مستقلا.

البحثأقسام

هي:أقسامخمسةمنالبحثيتألف

العنوانصفحة(أ

الجامعةاسمعلىوتشمل،البحثمنتراهاالتيالأولىالصفحةوهي

إلىقدمتأطروحةأو)رسالةوهيالتعريفوعبارةالباحثواسمالبحثوعنوان

...في...(.شهادةلنيلجامعةأوكلية

والتاربخ.المشرفالأستاذواسم
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لإهداءا(2

ويهدىقصيرةتكونأنويجبمباشرةالعنوانبعدمستقلةصفحةفيويكون

شخصمنلأكثريكونوقدالجالاتمنمجالفيفضلصاحبمرموقلشخص

لمؤسسة.أو

المقدمة3(

الأبحدية،بالحروفعادةصفحاتهاوترقمالبحثبمحتوىتعريفوهي

والمنهجالبحثوفائدةأهميةوبيانوجغرافيا،زمنياالموضوعتحديدعلىوتحتوي

أدبية.أوتحليليةأووصفيةأوإحصائية:كانتإن:المعالجةوطريقة

البحثمخطط4(

الأبحديةبالرموزومفصلة،البابداخلوجزئياتهوفصولهأبوابهبهويقصد

الأعداد.رموزداخل

المصادروالمراجع5(

يدللماوهذاالعلميةومادتهاأصولهالبيانالمعروفالتسلسلوفقوتثبيتها

المصادر.لتلكالعلميةبالمحتوياتالبحثارتباطعلى

الموضوعصعوبات6(

،الصعوباتتلكطبيعةوشرحواجهتهالتيالصعوباتالكاتبيضعوقد

.بعدهمنالآخرونالباحثونذلكمنيستفيدفقد

بحثهإنجازفيالباحثأعانواشكرالذين7(

أوالمناقشةلجنةمثلخدماتقدمتالتيوالجهاتالمشرفالأستاذخاصة

وكتب.مراجعمنحتهجهات
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البحثهيكلية

أوإليهاتوصلالتيالنتائجأهمتتضمنبخاتمةعملهينهيأنالباحثعلى

فيالواردةالرئيسةالنقاطأوللبحثعامةخلاصةتكونوقداكتشفها،التيالقضايا

الموضوععنشخصيةنظروجهةطرحاوالمهمةالجوانبعلىالتركيزمعالبحث

منيتمكنلمالتيالجوانبالباحثيذكرأنيمنعولاذلك،خلالمناستخلصها

والخاتمة،المجالذلكفيأبحاثلعملللآخرينالمجالليفتحكاملبشكلمعالجتها

كانتمهماصفحاتعشرعلىتزيدلاوأن،الكتابلقدرمناسبةتكونأنيجب

.الأسباب

والصورالجداول

أوخرائطأوإحصائيةبحداولالمعلوماتتعزيزضرورةالبحثيستدعيقد

الأهمية،غايةفيأمرايعتبرفذلكوبالتالي،ومجسماتأشكالأورسوماتأوصور

الخاتمة.بعدالكتابنهايةفيتكونأنويمكنالبحثفيمكانهافيتوضعأنويمكن

وذكروصفحاتها.وعناوينهاأسماءهايحددجدولمنلابدالحالةهذهوفي

مصادرها.

ونشرهومناقشتهالبحثطباعة

بالطباعةالإذن

جميعها.المشرفبملاحظاتوالأخذالتعديلاتوعملالأخطاءتصحيحبعد

البحثويقر.المشرفالأستاذعلىيعرضالمذكورةبالمواصفاتالبحثوتبييض

القسمرئيسإلىشفويااوخطياتقريراالمشرفالأستاذيرفعحيث،النهائيةبصيغته

أوقارئإلىفيحيله،إليهبحثهالطالبويقدم،الباحثعملبانتهاءيخبرهالمختص

فيحالالدكتوراةبحثأماوالماجستير،والبكالوريسالدبلومشهادةمنلكلاثنين

اربعة.أوثلاثةأواثنينإلى
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فإنوالتنظيميةواللغويةالعلميةجوانبهجميعمنسليماالتقريركانفإذا

.الكتاببطباعةإذنايتضمنكتابمعالطالبإلىالبحثيعيدالرئيس

العلميةالدرجةمنحعلىالجامعةاوالكليةموافقةيعنيالطباعةوإذن

المناقشة.قبلاللقبأوالشهادةيحمللاولكنه،الدرجةتعيينإلايبقولم،للباحث

البحثطباعةأ(

اللونبيضاءأوراقعلىالطباعةتكونأنويجببحثهبطباعةالطالبيبدأ

52عنيقللاصفحةكلفيالسطوروعددسم21وعرضهاسم33عادةطولها

يتركوأن،كلمةعشرةاثنتىعنيقللاسطركلفيالكلماتوعددسطرا،

فوقالصفحةأعلىسم2بمعدلللصفحةالأربعةالجوانبعلىهامشيةفراغات

للهامشسم5.3أو3و،الصفحةأسفلسم3أو2وللصفحةالمسلسلالرقم

سم.أ-52.منالأيسروالهامش،الأيمن

منواردالخطألأن،الطباعةبعدلغوياالبحثتصحيحالطالبوعلى

الطالب.مسؤوليةفهويقعخطأوأيلغويةتجربةأصحابليسوافهمالطباعين

الرسالةيغلفثمبالبحثويلحقهااللازمةالفهارسالطالبيكتبثم

يلي:كماوتكون

قدمالتيالشهادةواسم،البحثوعنوان،الجامعةأوالكليةاسمكتابة

والسنة.،المشرفأستاذهواسم،واسمهأجلها،منالبحث

:-يليكماوتوزعنسخة25-05منيطبعأنالباحثوعلى

المناقشةلجنةاعضاءمنعضووكلنسخ،ثمانيإلىبخمسالجامعةتحتفظ

والأساتذةللأصدقاءالنسخبعضيقدموقد،نسخهخمسةإلىاثنينمنوعددهم

.لجهودهكمرجعيةمنهابعددويحتفظ،بهماستعانالذينالخبرةوأصحاب

وزمانا.مكاناللمناقشةموعداالقسميحددوبعدها
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البحثمناقشة2(

البحثقرأواالذينالأعضاءومنالمشرفالأستاذمنالمناقشةلجنةتتألف

طباعته.قبل

وقد،والأهلوالأصدقاءالاختصاصأصحابمنيشاءمنالمناقشةويحضر

العلميالوعيمنكنوعالدكتوراهأوالماجستيررسالاتالإذاعاتبعض!تنقل

ذلك.علىالباحثينوتشجيعالبحثبقيمةوالإعلام

التيوالخطةالبحثومنهجيةالجهودتبينالباحثمنبكلمةالجلسةوتبدأ

منكنوعالتناولوأساليبوالخاتمةوالخطةالمقدمةالباحثيقرأوقدرسمها،

دقيقة.وأربعينخمسإلىدقيقةعشرةخمسمنالزمنيةومدتهاللحضورالتقديم

ويتناول،حدةعلىكلااللجنةأعضاءمعوالحوارالنقاشيبدأوبعدها

وتسلسلالفقروترتيبالترقيموعلاماتوالإملائيةاللغويةالأخطاءالحوار

الأفكار.

وتوثيق.وعناوينفهارسوفصولأبوابمنالمنهجيةوالناحية

يليقوبأدبإيجابيةبروحالاقتراحاتتلكعلىيردأنالطالبوعلى

أعضاءيشكرالمناقشةمنالانتهاءوبعد،اللجنةفيلهخبرتهمقدمواقدبأساتذة

فيأومستقبلاومؤلفاتهأبحاثهفيبهاللأخذتوجيهاتهمكلمنهمويطلباللجنة

.نشرهأرادإذانفسهالبحث

النتيجةإعطاء3(

للتداولمنفردمكانفيساعاتستإلىساعتينمناللجنةأعضاءيجتمع

النحوعلىممتازإلىمقبولمنالدرجةوتكونالعلميةالدرجةتقديرفيوالنقاش

التالي:

مقبول05-95

حسن06-96

جيد07-97
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جدأجيد08-98

ممتازفوقفما59

البحثنشر4(

فيقوم،متقدممستوىفيكانإذاخاصةمنهالاستفادةيجبالباحثجهدإن

النقص.أوبالإضافةيعدلهمنومنهمتعديلدونبحثهبنشر

مرجعايكونانيستحسنعلمياإنجازاقدمقدالباحثيكونوعندها

المختلفة.الأبحاثتناولفيالمتقدمالأسلوبهووهذا،للآخرين
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الخاتمة

التيالمواضيعأنأرىإذوإنيوحققنا،أنجزناماعلىالشاكرينحمدللهالحمد

وفقالكتابيالفنفيرصينةلبنةتشكلوأهميتهابمنهجيتهاالكتابهذافيوردت

المهاراتمنمهارةلكلامثلةأوردتوقدالعريقةللغتنااللغويةوالضوابطالأسس

وحديثالكريمالقرآنمنالقولبصفوةأخذتوقدالخصائصمنوخاصية

هذهتؤخذأنوأرجو،مختلفةعصورمنونثريةشعريةأمثلةإلىوتعرضت،الرسول

ومعايشة،عديدةمهاراتنتاجإلاالكتابةفليستومحتواها،بجملتهاالمفاهيم

الكتابةواصلناإذاالمستقبلفيمنهأفضلفسنكتبالآننكتبهفما،الحياةفيوتطبيقا

ونأخذللآخرينفنقرأومتابعةمواصلةالكتابةهيفهذه،الفنيةالأسسعلى

بتجربتنا.ويأخذواالآخرونيقرأحتىونكتبتجربتهم
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